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Maďarská mediálna rada nepredĺžila licenciu opozičnému Klubrádiu
11. septembra 2020 - (tasr)
Maďarská mediálna rada (NMHH) nepredĺžila licenciu na frekvenciu pre opozičnú rozhlasovú stanicu Klubrádió. Vyplýva to z rozhodnutia tohto orgánu zverejneného v piatok v Budapešti. Rada svoje rozhodnutie zdôvodnila viacnásobným porušením mediálneho zákona zo strany tejto rozhlasovej stanice. Klubrádió na svojej internetovej stránke zdôraznilo, že toto tvrdenie nezodpovedá pravde. „Vedenie stanice a jej pracovníci hľadajú právne a iné prostriedky v záujme toho, aby posledná nezávislá maďarská rozhlasová stanica, ktorá denne poskytuje dôveryhodné spravodajstvo státisícom poslucháčov, nebola umlčaná,” píše sa vo vyhlásení stanice Klubrádió. Rozhodnutie rady je podľa nej vážnym útokom namiereným voči slobode médií v Maďarsku. Stanica, ktorá vysielala na oblastnej frekvencii Budapest 92,9 MHz, podľa názoru rady počas svojho sedemročného pôsobenia na tomto kmitočte viackrát porušila ustanovenia mediálneho zákona. Licencia pre Klubrádió vyprší 14. februára 2021. V uplynulých rokoch zanikli viaceré printové a internetové médiá kritické voči vláde premiéra Viktora Orbána ako Origo, Népszabadság, Heti Válasz, 168 Óra či denník Magyar Nemzet. Problémy počas tohto leta nastali aj v najväčšom spravodajskom webe Index.hu. z ktorého odišli viacerí členovia vedenia a vyše 60 z 90 novinárov. Stalo sa tak po tom, čo sa nepodarilo dosiahnuť dohodu s vedením vydavateľstva o osude prepusteného šéfredaktora Szabolcsa Dullu. „Roky sme zdôrazňovali, že podmienkou nezávislosti servera je nezasahovanie do obsahu článkov a nezasahovanie do personálneho zloženia redakcie či jej výstavby zvonka. Dullovým prepustením bola porušená druhá podmienka. Je to jednoznačný zásah do zloženia redakcie, čo nemôžme vnímať inak než ako pokus o otvorený nátlak,” napísali vo vyhlásení odchádzajúci členovia redakcie. Obavy z vývoja situácie okolo Indexu.hu vyjadrila aj podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová. Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) koncom vlaňajška zverejnila správu, v ktorej sa konštatovalo, že úroveň kontroly médií v Maďarsku nemá obdobu v žiadnom členskom štáte EÚ. V správe 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 reportérom kritickým voči vládnej garnitúre.
EÚ musí riešiť narušenie plurality médií v Maďarsku
Medzi 16 organizácií, ktoré list podpísali, patria európske organizácie ako Európska federácia novinárov (EFJ) či Európske centrum pre slobodu tlače a médií.
https://www.teraz.sk/zahranicie/institut-tlace-eu-musi-riesit-na/490648-clanok.html
Slobodná Európa sa vracia do Maďarska vo forme multimediálnej stránky
Zhruba desaťčlenná redakcia a externí žurnalisti denne zverejnia 15-20 správ, pričom ich cieľom je dôsledne spracovať najdôležitejšie informácie.
https://www.teraz.sk/zahranicie/slobodna-europa-sa-vracia-do-madarska/491804-clanok.html
Novinári, ktorých z portálu Index vyhnal Orbán, zakladajú nový web. Bude sa volať Telex
https://dennikn.sk/2027505/novinari-ktorych-z-portalu-index-vyhnal-orban-zakladaju-novy-web-bude-sa-volat-telex
Lídri V4 sa stretli v Poľsku
Prebrali voľby v Bielorusku, otravu Navaľného aj fungovanie ekonomiky
https://www.webnoviny.sk/lidri-v4-sa-stretli-v-polsku-prebrali-volby-v-bielorusku-otravu-navalneho-aj-fungovanie-ekonomiky/
Maďarská armáda dostane viac ako dvesto bojových vozidiel
Nákupom si tak splní záväzky voči NATO
https://www.webnoviny.sk/madarska-armada-dostane-viac-ako-dvesto-bojovych-vozidiel-nakupom-si-tak-splni-zavazky-voci-nato/
Predseda SMK: Riešenia Fideszu nepoužívame len my, ale aj slovenskí politici
SMK bude spolupracovať so stranami, ktoré neohrozujú demokratické hodnoty, hovorí jej nový šéf Krisztián Forró. Fidesz Viktora Orbána podľa neho nikoho na Slovensku neovplyvňuje a pôsobí v súlade s princípmi demokracie.
https://dennikn.sk/2034327/predseda-smk-forro-riesenia-fideszu-nepouzivame-len-my-ale-aj-slovenski-politici
Prípady v Maďarsku pribúdajú, Orbán: K dispozícii je 10.000 lôžok
Zo zasadnutia operatívneho štábu vyplynulo, že vláda rozhodne o regulovanej cene testu na koronavírus. Občania sa budú môcť zaočkovať proti chrípke zadarmo.
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-k-dispozicii-je-10000-nemocni/492796-clanok.html
Ohrození susedmi? SR Ukrajincom zatvorí dvere, Česi budú červení
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/562678-ohrozeni-susedmi-ukrajincom-zatvorime-dvere-cesi-budu-cerveni
Anglicko vyradilo Portugalsko a Maďarsko zo zoznamu bezpečných krajín
https://svet.sme.sk/c/22486043/anglicko-vyradilo-portugalsko-a-madarsko-zo-zoznamu-bezpecnych-krajin.html
Prísne kontroly na hraniciach Maďarska zostanú zachované aj naďalej
Vo vzťahu so Slovenskom v prvej fáze zostalo otvorených iba šesť maďarsko-slovenských priechodov, postupne k nim pribudlo niekoľko ďalších.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-prisne-kontroly-na-hraniciac/492581-clanok.html
Podnikatelia majú výnimku pre vstup do Maďarska
Turisti majú naďalej vstup do Maďarska zakázaný. Stále je takisto povolený prejazd cez Maďarsko bez pobytu a po predpísaných tranzitných koridoroch.
https://www.teraz.sk/zahranicie/podnikatelia-maju-vynimku-pre-vstup-do/491268-clanok.html
Orbán: Maďari nechcú, aby opatrenia ochromili fungovanie krajiny
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-madari-nechcu-aby-epidemiolog/492560-clanok.html
Maďarsko zakázalo návštevy aj v nemocniciach
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-zakazalo-navstevy-aj-v-nemo/492232-clanok.html
Budapešť sprísňuje opatrenia, v MHD budú pokuty za nenosenie rúška
https://www.teraz.sk/zahranicie/budapest-sprisnuje-opatrenia-v-mhd/491958-clanok.html
Priemyselná produkcia v Maďarsku klesla v júli piaty mesiac po sebe
https://www.teraz.sk/ekonomika/priemyselna-produkcia-v-madarsku-klesl/492657-clanok.html
Minister nepodľahne tlaku divadelnej univerzity, ktorá hrozí štrajkom
Vlastníctvo štátnej univerzity SZFE presunul do rúk súkromnej nadácie zákon, ktorý tento rok schválil maďarský parlament. Vláda následne v auguste vymenovala piatich členov novovytvorenej univerzitnej rady, pričom odmietla nominantov navrhovaných samotnou univerzitou.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-minister-nepodlahne-tlaku-di/492596-clanok.html
Univerzita divadelných umení v Budapešti pohrozila vláde štrajkom
https://www.teraz.sk/zahranicie/univerzita-divadelnych-umeni-v-budape/492455-clanok.html
Tisíce ľudí demonštrovali v Budapešti za autonómiu univerzít
https://www.teraz.sk/zahranicie/tisice-ludi-demonstrovali-v-budapes/491452-clanok.html
Orbán dosadil svojich ľudí do vedenia prestížnej univerzity. Nahnevaní študenti ju okupujú
4. septembra 2020 - (Zoltán Szalay - dennikn.sk)
Maďarská vláda zobrala autonómiu prestížnej umeleckej univerzite v Budapešti a do jej vedenia vymenovala aj šéfa Slovnaftu Oszkára Világiho. Najnovšou obeťou kultúrnej vojny v Maďarsku sa stala prestížna umelecká univerzita. Vedenie Univerzity divadelných a filmových umení (SZFE) odstúpilo po tom, čo na čelo univerzity proti jeho vôli vymenovali novú dozornú radu. Ministerstvo pre inovácie a technológiu, pod ktoré SZFE patrí, presadilo nový model fungovania univerzity, ktorý podľa jeho kritikov ohrozuje nezávislosť inštitúcie. Vlastníkom školy sa namiesto štátu stala súkromná nadácia, ktorú riadi päťčlenná dozorná rada. Financie na fungovanie univerzity pritom bude zabezpečovať aj naďalej štát. Predsedom dozornej rady sa stal Attila Vidnyánszky, riaditeľ Maďarského národného divadla, ktorý je známy ako prívrženec Orbánovej vlády a polarizujúca osobnosť maďarského divadelného sveta. Dozorná rada má štyroch ďalších členov, medzi ktorými je okrem jedného producera a režiséra aj strategický riaditeľ spoločnosti MOL György Bacsa a šéf Slovnaftu Oszkár Világi. Medzi členmi dozornej rady nie je nikto, koho by navrhol senát univerzity, respektíve študentská samospráva. Kritici „nového modelu“ fungovania univerzity hovoria, že nie je v súlade s akademickou slobodou, pretože všetky dôležité právomoci doterajšieho senátu bude vykonávať dozorná rada nadácie. SZFE nie je prvá inštitúcia, v ktorej maďarská vláda zaviedla tento model: od 1. augusta takto funguje ďalších šesť univerzít. Zmena spočíva v tom, že dozorná rada bude voliť rektora univerzity, rozhodovať o rozpočtových otázkach, ako aj schvaľovať organizačný poriadok inštitúcie. Ministerstvo ešte v júni vyhlásilo, že nedôjde k obmedzeniu autonómie univerzity. Staré vedenie a študenti však toto vyhlásenie vlády neprijali s dôverou, najmä preto, že argumenty vlády na zmenu modelu fungovania boli nepresvedčivé, proces prebiehal veľmi rýchlo a zo strany vlády v poslednom období odznelo viacero výrokov o tom, že ideologické nastavenie SZFE treba zmeniť. Niektorí predstavitelia maďarskej divadelnej a filmovej tvorby kritizujú vládu Viktora Orbána dlhodobo. Orbán však buduje svoje kontakty so známymi hercami a režisérmi systematicky už skoro dvadsať rokov. Podľa portálu 24.hu začal Orbán lákať hercov na svoju stranu po voľbách v roku 2002, v ktorých prehral. V roku 2006 už Fidesz vyhral komunálne voľby a orbánovci postupne začali dosadzovať svojich ľudí do vedúcich pozícií divadiel. V roku 2012 vymenovali za riaditeľa Maďarského národného divadla v Budapešti Attilu Vidnyánszkeho, ktorý sa stal najdôležitejším človekom vládnej moci v tejto oblasti. Najväčším prekvapením bolo vymenovanie Oszkára Világiho do dozornej rady nadácie. Világi má veľa rôznych obchodných záujmov na Slovensku i v Maďarsku a je dlhodobo známy ako priateľ Viktora Orbána, ale doteraz nevystupoval v pozíciách priamo spojených s maďarskou štátnou mocou. V kauze SZFE ide pritom o symbolickú záležitosť, pretože hlavným cieľom Orbána v tomto volebnom období je práve vybudovanie „kultúrneho zázemia“ pre vládu. Maďarský premiér to deklaroval už v lete 2018, keď povedal, že v Maďarsku treba vytvoriť nový duchovný a kultúrny prístup, a sľuboval veľké zmeny. Opýtali sme sa Oszkára Világiho, prečo prijal funkciu v dozornej rade nadácie a aké má plány v tejto pozícii, on však odpovedal, že orgán funguje iba od 1. septembra a za všetkých členov komunikuje zatiaľ výlučne predseda Attila Vidnyánszky. Ten pre štátnu televíziu M5 povedal, že podľa neho staré vedenie univerzity sa už dávno rozhodlo, že odíde, a cieľom nového vedenia je vybudovať nový kampus a zabezpečiť medzinárodnú úroveň vyučovania. Vymenovanie novej komisie na čelo SZFE vyvolalo v Maďarsku ostré reakcie. Študenti začali štrajk za nezávislosť univerzity a viacero uznávaných učiteľov podalo výpoveď, medzi nimi napríklad aj Ildikó Enyedi, ktorá v roku 2017 získala v Berlíne Zlatého medveďa. Enyedi patrí medzi kritikov Orbánovej vlády. Už v roku 2017 sa vyjadrila tak, že to, čo sa v Maďarsku deje, považuje za hanbu. Ďalší významný režisér, Viktor Bodó vyhlásil, že odmietol ponuku viesť triedu na univerzite. „Arogancia moci, temnota, agresivita, priemernosť, pomstychtivosť a frustrácia stoja tu proti rozumu, srdcu, talentu a ľudskosti,“ povedal na proteste v pondelok Bodó, podľa ktorého fungovanie univerzity bolo narušené podlými prostriedkami, násilne a klamstvami. Vidnyánszky sa nakoniec v stredu stretol s odstúpeným vedením univerzity, ale na ničom sa nedohodli. Členovia bývalého senátu budú aj naďalej učiť na univerzite, aj keď viacerí externí spolupracovníci už ohlásili odchod. Organizácia študentskej samosprávy neakceptuje nové vedenie a po proteste v pondelok večer študenti obsadili budovu univerzity. Vidnyánszkeho ani ďalších členov nového vedenia do budovy nepustili a vydali zoznam svojich požiadaviek. SZFE patrí medzi najdôležitejšie a najstaršie dielne maďarského divadelného umenia a k protestujúcim učiteľom a študentom sa pridala značná časť maďarského kultúrneho života. Študenti okupujú budovu univerzity od utorka. V stredu vyhlásili, že neodídu, kým sa ich požiadavky nesplnia a kým neobnovia úplnú autonómiu školy. Chcú dosiahnuť, aby sa nové vedenie nemohlo dostať do budovy. V budove sa nachádza približne 70 až 100 študentov, z ktorých štyria alebo piati strážia budovu. Rokovaní sa zúčastňovať nechcú, pretože nové vedenie považujú za nelegitímne. Podľa predsedu študentskej samosprávy Mihálya Csernaiho ide jednoznačne o ideologický zásah do nezávislosti univerzity. „Myslím si to na základe doterajších vyjadrení členov dozornej rady, respektíve ich politických postojov,“ povedal Csernai pre Denník N. Za najväčší problém považuje hanebné výroky členov dozornej rady na adresu univerzity a ich neodbornosť. „Nikto z osôb navrhovaných univerzitou sa do dozornej rady nedostal a tým univerzitu vynechávajú z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré sa týkajú našej budúcnosti,“ tvrdí Csernai. Šéf študentskej samosprávy povedal, že žiadajú písomné garancie autonómie univerzity a ich požiadavky majú tvoriť základ akéhokoľvek rokovania. „Sme odhodlaní vydržať, kým to umožňujú aj pravidlá, a veríme, že proti takýmto nespravodlivým rozhodnutiam je našou povinnosťou protestovať až do konca,“ hovorí líder študentov. Kauza SZFE nie je prvý prípad, keď Orbánova vláda zasahuje do akademickej slobody. Ešte v roku 2017 schválili takzvaný lex CEU, ktorým chceli dosiahnuť odchod Stredoeurópskej univerzity (CEU) z Budapešti. Jej časť nakoniec v Budapešti zostala, ale tú časť univerzity, ktorá vydáva americké diplomy, odsťahovali do Viedne. V roku 2018 zaútočila Orbánova vláda na prestížnu Maďarsku akadémiu vied. Výskumné ústavy akadémie podriadili priamo vláde a akadémia prišla o kontrolu financií pre tieto ústavy. Vládny Fidesz získava postupne kontrolu aj nad vidieckymi univerzitami v krajine. Za kancelára univerzity v severomaďarskom meste Nyíregyháza zvolili miestnu poslankyňu strany a na čelo nadácie, ktorá sa stala zriaďovateľkou univerzity v Miškovci, vymenovali priamo ministerku spravodlivosti Judit Varga.
Prokuratúra zamietla podanie na Szijjártóa v kauze dovolenky na jachte
Predseda DK a expremiér Ferenc Gyurcsány ku kauze na Facebooku napísal, že táto plavba na jachte vôbec nie je súkromnou záležitosťou.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-prokuratura-zamietla-podanie/492356-clanok.html
Európski ľudovci 28. septembra nerozhodnú o členstve Fideszu
Členstvo Fideszu pozastavila Európska ľudová strana 20. marca 2019 v reakcii na bilbordovú kampaň maďarskej vlády namierenú proti vtedajšiemu predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi.
https://www.teraz.sk/zahranicie/magyar-nemzet-europski-ludovci-28-se/492193-clanok.html
Orbán: Fandím Trumpovi k znovuzvoleniu. Čo robí, je dobré aj pre nás
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-fandim-trumpovi-k-znovuzvoleniu/492606-clanok.html
Maďarsko musí bieloruskému ľudu prejaviť solidaritu
Bývalé komunistické krajiny, ako aj národy strednej a východnej Európy, sledujú pozorne a citlivo demokratické hnutie, ktoré sa v Bielorusku rozvinulo.
https://www.teraz.sk/zahranicie/nemeth-madarsko-musi-bieloruskemu-/492181-clanok.html
Maďarského vedca ocenili za terapiu, ktorá by mohla navracať zrak
Podľa Körberovej nadácie budú možno vďaka génovej terapii lekári schopní preprogramovať bunky ľudského oka tak, aby fungovali ako svetlocitlivé receptory, ktoré v zdravom oku umožňujú ľuďom vidieť.
https://www.teraz.sk/veda/madarskeho-vedca-ocenili-za-terapiu-k/491683-clanok.html
Môže spojená opozícia poraziť Orbána? Prvý krok už urobila, stále je to však málo
4. septembra 2020 - (Zoltán Szalay - dennikn.sk)
Opozícia chce zastaviť vládny Fidesz spoločnou kandidátkou a programom v roku 2022. Podľa analytikov je dôležité, aby mali aj spoločnú víziu o Maďarsku po Orbánovi. Maďarské opozičné strany v polovici augusta oznámili, že vo voľbách v roku 2022 postavia vo všetkých volebných obvodoch spoločných kandidátov a vytvoria tiež spoločný volebný program. Ak sa niekde nedokážu dohodnúť na spoločnom kandidátovi, usporiadajú primárky. Spoločný program má byť základom ich spolupráce v prípade volebného víťazstva. Analytici sa zhodujú, že ide o minimálny predpoklad úspechu opozície. Stále však zostáva veľa otvorených otázok. Doterajšiu komunikáciu opozičných strán ale považujú za konštruktívnu. Ide o prvý veľký pokus opozície o spoločný postup pred parlamentnými voľbami proti Fideszu, ktorý vládne v Maďarsku od roku 2010. Opozícia sa už čiastočne spojila v komunálnych voľbách v roku 2019 a vtedy sa jej podarilo poraziť Fidesz v hlavnom meste a v ďalších dôležitých mestách. Tento úspech ich inšpiroval k vytvoreniu užšej spolupráce. Analytik nezávislého inštitútu Political Capitals Róbert László upozorňuje, že spolupráca opozície prešla v Maďarsku v posledných rokoch už silnou infláciou. „Už aj v rokoch 2014 a 2018 rozprávali opozičné strany o spolupráci veľa, ale uskutočnilo sa z toho len málo,“ povedal László pre Denník N. Tibor Závecz, analytik inštitútu Závecz Research, pre portál hvg.hu uviedol, že jeden a pol roka pred voľbami v posledných troch prípadoch sme tu už mali jasného víťaza, no teraz to vyhlásiť nemôžeme a Fidesz môže dostať silnú konkurenciu. Opozičná scéna v Maďarsku je však veľmi rozdrobená a jednotlivé strany spája hlavne boj proti Fideszu. Najsilnejšou stranou opozície je v súčasnosti strana bývalého premiéra Ferenca Gyurcsánya Demokratická koalícia. Gyurcsány patrí stále medzi najznámejších, ale aj najviac nenávidených politikov v krajine. O pozíciu druhej najsilnejšej opozičnej strany súťažia dve formácie: liberálne hnutie Momentum a pravicový Jobbik. Hnutie Momentum, ktoré je z relevantných strán najmladšie, zaznamenalo svoj prvý úspech vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019, keď získalo dva mandáty. Jobbik, ktorý začínal ako krajná pravica, sa od roku 2013 snaží zmeniť na pravicovú a konzervatívnu „ľudovú stranu“. Postupne sa dištancoval od rasistických symbolov i výrokov a začal spolupracovať s ľavicou. Po voľbách v roku 2018 sa však strana rozpadla a niektorí jej členovia založili malé radikálne hnutie Mi Hazánk (Naša vlasť), za ktorým niektorí analytici vidia Fidesz. Tým prišiel Jobbik o pozíciu najväčšej opozičnej strany. Najstaršou väčšou opozičnou stranou je Maďarská socialistická strana (MSZP), ktorá bola po roku 1990 trikrát vo vládnej koalícii, no po porážke v roku 2010 postupne stráca silu. Najmenšími účastníkmi opozičnej dohody sú ľavicovo-zelené strany LMP a Párbeszéd, ktoré majú minimálnu podporu u voličov, ale napríklad primátor Budapešti Gergely Karácsony pochádza z Párbeszédu. Deklarácia o spájaní opozície obsahovala už niekoľko pomerne konkrétnych cieľov (spoloční kandidáti vo všetkých volebných obvodoch a spoločný program), napriek tomu však stále existuje mnoho otvorených otázok. Medzi stranami nejestvuje úplná zhoda na tom, či potrebujú aj spoločnú celoštátnu kandidátku. V Maďarsku totiž každý volič môže odovzdať v parlamentných voľbách dva hlasy: jeden na miestneho kandidáta vo volebnom obvode voliča a jeden na celoštátnu kandidátku. Zatiaľ sa dohodli, že v 106 volebných obvodoch s individuálnymi kandidátmi budú strany postupovať spoločne. „Je isté, že vo volebnom systéme vytvorenom Fideszom má jeho opozícia šancu na úspech iba vtedy, ak postaví spoločných kandidátov vo všetkých 106 obvodoch,“ myslí si analytik Róbert László. Ale ani to nemusí podľa neho stačiť. Ďalšou otázkou je, či vznikne aj celoštátna kandidátka, čo všetky strany nepodporujú. Podľa Lászlóa neprichádza do úvahy, aby kandidovali zvlášť. No tiež nie je pravda, že spojenie si vyžaduje jedinú spoločnú kandidátku. Nemôžeme vylúčiť teda ani to, že vzniknú dve alebo tri celoštátne kandidátky. Otázkou je aj to, či strany budú mať spoločného kandidáta na premiéra, a ak áno, ako si ho vyberú. Práve spolupráca pred komunálnymi voľbami v roku 2019 pritom môže slúžiť ako efektívny model. Vtedy si vybrali spoločného kandidáta na primátora v Budapešti v primárkach a tento kandidát nakoniec aj porazil dovtedajšieho primátora Istvána Tarlósa, ktorý riadil Budapešť od roku 2010. „Možným riešením je, že kandidát na premiéra bude lídrom niektorej kandidátky, ale aj to, že vôbec nebude na žiadnej kandidátke, no všetci by vedeli, že v prípade úspechu sa stane premiérom a v prípade neúspechu nebude mať miesto poslanca v parlamente,“ vysvetľuje László. Veľkým problémom môže byť aj osoba Ferenca Gyurcsánya. Ten je stále neprijateľný pre veľkú časť opozičných voličov a strana Jobbik otvorene hovorí o tom, že nechcú kandidátku, na ktorej by boli spolu s ním. Predseda Jobbiku Péter Jakab pre hvg.hu povedal, že od voličov Jobbiku nemôže žiadať, aby volili Gyurcsánya. Jobbik preto preferuje spojenie so stranami, ako sú Momentum a LMP. V uplynulých rokoch sa objavili na opozičnej scéne mladí politici, hlavne z prostredia obecných samospráv, ktorí by sa mohli stať novými lídrami v boji proti Orbánovej vláde. Najsilnejším z nich je v súčasnosti Gergely Karácsony, ľavicovo-liberálny primátor Budapešti. V roku 2018 bol kandidátom strán MSZP a Párbeszéd na premiéra, ale vtedy skončil ako tretí za Orbánom a predsedom Jobbiku Gáborom Vonom. Začínal ako politológ a v roku 2010 viedol kampaň ľavicovo-zelenej strany LMP. V roku 2014 ho zvolili za starostu v jednom z budapeštianskych obvodov. Podľa prieskumov je v súčasnosti Karácsony druhým najpopulárnejším politikom v krajine za Viktorom Orbánom. Ďalším známym primátorom a nádejou opozície je Péter Márky-Zay, primátor mesta Hódmezővásárhely, ktorý v roku 2018 ako spoločný kandidát opozície po veľmi napätej kampani porazil vládneho kandidáta. Márky-Zay sa stal spoločným kandidátom opozície aj napriek tomu, že otvorene vyhlásil, že ako kresťanský konzervatívec sa nevie stotožniť s Jobbikom, ani so socialistami. On bol jedným z hlavných iniciátorov spájania opozície pred komunálnymi voľbami v roku 2019. Založil hnutie Maďarsko pre všetkých, ktorého cieľom bolo postaviť spoločných kandidátov vo všetkých maďarských obciach a mestách. Márky-Zay v júli pre televíziu ATV povedal, že by kandidoval v primárkach na pozíciu spoločného opozičného kandidáta na premiéra. Dodal aj to, že za dobrého kandidáta by považoval aj Karácsonya. Oveľa dôležitejšia ako počet kandidátok a osoba kandidáta na premiéra však bude spoločná vízia o Maďarsku po Orbánovi, hovorí analytik László. Podľa neho nebude stačiť, ak strany budú hovoriť, že odmietajú súčasný režim. „Musia presvedčiť voličov o svojej schopnosti vládnuť. Bez toho nedokážu vyriešiť ani ostatné otázky.” Oznámenie o spolupráci nevyvolalo v Maďarsku výrazné reakcie. Podľa analytika to môže mať viac dôvodov. „Jednak, v obmedzenom maďarskom mediálnom prostredí sa dostala táto správa len k tým, ktorí sa o politiku aktívne zaujímajú. Na druhej strane, je to ešte stále len minimum. Opozícia sklamala voličov v posledných rokoch už veľakrát na to, aby mohli byť nadšení z takejto deklarácie, ktorá obsahuje len málo konkrétností,” hovorí László. Viacerí analytici sa však zhodujú na tom, že prvý krok na ceste k spolupráci bol konštruktívny. Oznámenie z augusta bolo podľa Lászlóa prekvapivo disciplinované, bez relativizovania a odlišných interpretácií. Spoluprácu opozičných strán ale môžu skomplikovať aj nové spory. Hlavne provládne médiá píšu veľa o tom, že v rámci opozície cítiť napätie medzi Gyurcsányom a mladými liberálnymi politikmi z hnutia Momentum. Provládne médiá vysvetľovali aj osud najväčšieho spravodajského portálu Index tak, že rozpadnutie redakcie bolo výsledkom vnútorných bojov v opozícii. V skutočnosti pritom Orbánova vláda vyvíjala tlak na Index už najmenej od roku 2010 a počas prvej vlny koronavírusovej pandémie sa jej podarilo do vydavateľstva dostať svojho „mediálneho vybavovača“. Tieto tlaky viedli nakoniec k odvolaniu šéfredaktora a k následným hromadným výpovediam zo strany novinárov. Skutočný politický konflikt však vznikol medzi Gyurcsányovou stranou a hnutím Momentum v meste Göd neďaleko Budapešti. Spor sa začal tým, že vláda, odvolávajúc sa na mimoriadnu situáciu v súvislosti s koronavírusom, skonfiškovala v Göde pozemok od Samsungu. Po tejto kauze sa niektorí mestskí poslanci z opozičných strán spojili s poslancami Fideszu a ich hádky viedli aj k tvrdej výmene názorov na celoštátnej úrovni. Strany sa nakoniec vzájomne obviňovali z kolaborácie s vládnou mocou a manipulácie zvukových záznamov, čo museli predsedovia strán riešiť na bizarnom osobnom stretnutí. Príbeh ukazuje, že spolupráca opozičných strán nebude jednoduchá a komunikácia mladších politikov s Gyurcsányom nie je bezproblémová. Podľa výsledkov posledných prieskumov v Maďarsku Fideszu koronavírusová kríza pomohla. Medzi všetkými voličmi má Fidesz podporu podľa prieskumu agentúry Závecz Research 36 percent, kým Gyurcsányova strana 10 percent a Momentum 7 percent. Päťpercentnú hranicu by prekročili ešte aj Jobbik a socialisti. Agentúra upozorňuje, že Fidesz získava v poslednom období nových sympatizantov hlavne vo vidieckych mestách, medzi mladšími a vzdelanejšími voličmi. Ak by sa však opozičné strany spojili, doťahovali by sa na Fidesz: spolu by mohli mať 37 percent, kým Fidesz 39. To znamená, že opozičné strany by boli silnejšie spolu, až o 6 percentuálnych bodov, kým Fidesz by v prípade ich spojenia získal 3 ďalšie percentuálne body. Voliči opozičných strán väčšinou podporujú vznik spoločnej kandidátky, opatrnejší sú len voliči Jobbiku a Momentumu, z ktorých 7, respektíve 10 percent je proti takémuto spôsobu spojenia.
Na príprave novej koncepcie štátnej politiky voči krajanom sa bude podieľať aj Matica slovenská
https://matica.sk/na-priprave-novej-koncepcie-statnej-politiky-voci-krajanom-sa-bude-podielat-aj-matica-slovenska
Predseda Úradu pre Slovákov v zahraničí navštívil Maticu slovenskú
10. septembra 2020 - (Zuzana Pavelcová - MS)
Kontinuita spolupráce Matice slovenskej a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) úspešne pretrváva viac ako jedno desaťročie. Kooperácia najstaršej vedeckej a kultúrnej ustanovizne na Slovensku - Matice slovenskej - s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa v ostatných rokoch vyznačovala nielen súčinnosťou odborníkov z oboch inštitúcií v komisiách, poradných orgánoch i radách pri výkone štátnej politiky smerom k Slovákom žijúcim v zahraničí, ale i reprezentatívnou spoluprácou pri príprave niekoľkých ročníkov matičného letného tábora pre krajanskú mládež. 10. septembra 2020 pozvala Matica slovenská do svojej sídelnej budovy v Martine delegáciu ÚSŽZ z dôvodu vymenovania nového predsedu ÚSŽZ, Milana Jána Pilipa. Spoločne s podpredsedom úradu, Petrom Procháckom a referentkou Kristínou Vargovou, uskutočnili prvé spoločné rokovanie na pôde Matice slovenskej, ktoré viedol jej predseda, Marián Gešper, za účasti I. podpredsedu MS, Mareka Hanusku, správcu MS, Maroša Smolca, tajomníka MS, Jána Semana, riaditeľky Krajanského múzea MS, Zuzany Pavelcovej a riaditeľa Členského ústredia MS, Martina Fejka. Diskusia sa zamerala najmä na otázky dlhodobo zaužívaných spoluprác a ich budúceho posilnenia s náznakom vízií nových projektov. Rokovanie sa zameralo aj na komplexnú činnosť MS s plánmi jej rozvoja. Predseda Matice slovenskej, Marián Gešper, na margo úvodnej diskusie uviedol: „Vymenili sme si skúsenosti v krajanskej problematike a zamerali sme sa na spoločné projekty, ako je organizácia medzinárodných letných táborov pre mladých slovenských krajanov alebo Národný zraz Mladej Matice tiež so zahraničnou účasťou.“ Momentálne úrad zastrešuje dotačnú politiku smerom ku krajanom a vydáva osvedčenia pre zahraničných Slovákov, Matica slovenskú v tejto oblasti zabezpečuje vo svojej kompetencii stykovú, vedeckú a dokumentačnú činnosť. Predseda ÚSŽZ, Milan Ján Pilip, zhodnotil: „Spolupráca medzi Maticou slovenskou a naším úradom je veľmi úzka, dokonca užšia, než som si myslel a je obojstranná, a to aj po odbornej stránke. Teraz o nej diskutujeme, inventarizujeme ju, niektoré aktivity chceme obnoviť, ako napríklad tábory pre deti. Máme aj snahu zriadiť múzeum vysťahovalectva. Veľmi dôležité je, že pripravujeme štátnu koncepciu politiky voči krajanom na roky 2021 - 2025, na čo sme zriadili odbornú komisiu, kde bude mať zastúpenie aj Matica slovenská. Jednoducho počítame s Maticou slovenskou i po stránke koncepčnej.“ Prípravy novej štátnej koncepcie začnú už v tomto mesiaci. Prvá oficiálna návšteva predsedu ÚSŽZ bola zameraná i na prezentáciu činností jednotlivých útvarov a odborných pracovísk Matice slovenskej. Delegácia si prezrela jedinečné archiválie Matice slovenskej, ktoré v komentovanej prehliadke predstavil riaditeľ archívu Pavol Madura. Upriamil pozornosť i na unikátne zbierky Krajanského múzea, ktoré sú v mnohých prípadoch simplikátmi v archívnych a knižných zbierkach celej Slovenskej republiky. Vedúca Šatnice Matice slovenskej, Alena Hrušková, predviedla delegácii Šatnicu Matice slovenskej, ktorá dovedna ukrýva viac ako 1500 mužských a ženských krojov a niekoľko stoviek kostýmov. Posledným bodom prezentačného programu bola návšteva Krajanského múzea MS. Toto pracovisko sídli v Dome J. C. Hronského, ktorému v týchto priestoroch zriadila Matica slovenská stálu expozíciu. O lektorský výklad sa postarala Helena Belláková. V závere rokovania predseda MS, Marián Gešper, zhodnotil: „Napriek tomu, že sa často hovorí o starostlivosti o zahraničných Slovákov, v tejto oblasti je množstvo rezerv, ktoré by sme mohli spolu odstrániť a viac podporovať krajanské kultúrne či vzdelávacie aktivity v Európe aj vo svete.“
Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník sa s predsedom ÚSŽZ zhodli
na efektívnejšej spolupráci v prezentácii krajanov i činnosti úradu v programoch RTVS
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4979/generalny-riaditel-rtvs-jaroslav-reznik-sa-s-predsedom-uszz-zhodli-na-efektivnejsej-spolupraci-v-prezentacii-krajanov-i-cinnosti-uradu-v-programoch-rtvs
V Nadlaku slávnostne vyhlásili laureátov Ceny Ondreja Štefanka a Ceny Pro Cultura Slovaca za rok 2020
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4982/laureatov-ceny-ondreja-stefanka-a-ceny-pro-cultura-slovaca-za-rok-2020-slavnostne-vyhlasili-v-nadlaku
V Slovenskom Komlóši pre hrozbu nákazy zatvorili všetky školy
2. septembra 2020 - (tasr)
V Slovenskom Komlóši pre hrozbu nákazy novým druhom koronavírusu zatvorili všetky školy, vrátane Slovenskej dvojjazyčnej základnej školy. V sobotu testy PCR potvrdili infekciu koronavírusom u piatich osôb po tom, čo v materskej škole minulý týždeň zistili nákazu u jedného z tamojších zamestnancov. Pozitívne testovaní znamenajú riziko aj pre ďalšie vzdelávacie zariadenia v meste. Po konzultácii s epidemiológmi preto v pondelok zrušili vyučovanie na dvoch základných školách a na gymnáziu, lebo pedagógovia sa musia podrobiť epidemiologickému pozorovaniu. Od utorka nariadili v uvedených zariadenia on-line vzdelávanie detí. V nadchádzajúcich týždňoch sa nebudú v meste konať žiadne kultúrne ani športové podujatia. (behir/tasr)
Striebornou plaketou poctil šéf diplomacie SR Michala Lásika
- pedagóga, aktivistu a publicistu z Békešskej Čaby, za jeho celoživotný vklad do zveľaďovania slovenskosti v Maďarsku
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4978/striebornou-plaketou-poctil-ivan-korcok-sef-diplomacie-sr-michala-lasika---pedagoga-aktivistu-a-publicistu-z-bekesskej-caby-za-jeho-celozivotny-vklad-do-zveladovania-slovenskosti--v-madarsku
Posedenie pri čaji s Imrichom Fuhlom v Budapešti
Slovenská samospráva II. obvodu Budapešti 3. septembra 2020 usporiadala Slovenské posedenie pri čaji, hosťom ktorého bol básnik, novinár, fotograf a konateľ Spoločnosti SlovakUm Imrich Fuhl.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/161-literatura1/580-imrich-fuhl-neme-slova-ktore-bolia
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3202433299855624
Anno 1995 - Záber z volieb prvej Celoštátnej slovenskej samosprávy
„Zdravím účastníkov elektorského zhromaždenia Slovákov v Maďarsku, ktoré je historickou udalosťou, lebo prvýkrát v maďarských dejinách sa naskytla možnosť, aby sa uplatnila vôľa v našej vlasti žijúcich Slovákov zvoliť si celoštátnu slovenskú samosprávu.“ (štátny tajomník Csaba Tabajdi) „Budete prvými, ktorí budú reprezentovať Slovákov, budú za Slovákov, budú hovoriť o Slovákoch a budú pracovať pre Slovákov.“ (veľvyslankyňa SR Eva Mitrová)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.284831058282544/3217982498300704/?type=1&theater
Z Novohradu pešo do Banátu na nákup oviec
Slováci z Novohradu sa pred dvesto rokmi usídlili v Banáte / Po sto rokoch ich rodní prichádzali k nim na nákup oviec
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/165-historia2/1483-z-novohradu-peso-do-banatu-na-nakup-oviec
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3227950360637251
V novohradskej obci Banka sa stretli Slováci z Maďarska
na najprestížnejšej prehliadke autochtónnej folkloristiky Slovače pod pravým brehom Dunaja
(Ľudo Pomichal - Slovenský svet)
Dobrej a rokmi osvedčenej tradícii slovenskej folkloristiky v Maďarsku nič neuberie na odhodlaní, ambícii vydať zo seba to najlepšie s speve, tanci a kumšte ovládnuť hudobné nástroje v strhujúcich kompozíciách a choreografiách ani nepríjemná pandémia koronavírusu COVID-19, pliaga, ktorá sa nám na každom kroku pohľadom cez rúška snaží zobrať úsmevy, optimizmus, radosť zo života. Kdeže! Organizátori zo Zväzu Slovákov v Maďarsku a Slovenskej samosprávy Novohradskej župy sa bez mihnutia oka rozhodli, prirodzene, aj s bezpečnostnými opatreniami v záujme ochrany zdravia všetkých účastníkov aj hostí, predsa len zorganizovať 24. Celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 54. Novohradské národnostné stretnutie. Obe podujatia sa uskutočnili 29. augusta 2020 v čarovnom prírodnom prostredí vôkol jazierka v obci Banka (Bánk). / Slováci žijúci v Maďarsku sa vzhľadom na bezpečnostné opatrenia síce zišli v menšom počte, ako v minulých rokoch, keď sa v tejto obci na severe Maďarska rozhostili na sviatku folkloristiky a sprievodných podujatiach zakaždým v niekoľkotisícových počtoch. Veď bývalo zvykom, keď na pódiu prezentoval svoj kumšt aj viac ako 700 účinkujúcich, vyše 25 súborov, sólistov a muzikantov. Tentoraz bol program i jeho rámec síce skromnejší, podstatným ale je, že tradícia a niť lásky Slovače v Maďarsku k tradíciám ich hrdých predkov sa nepretrhla, neochabla. Naopak, návštevníci podujatia si do sýtosti vychutnali folkloristické „odkazy a dedičné vzácnosti“, ktoré sa zachovali, aby ich nové generácie slovenskej národnostnej menšiny Maďarskou s patričnou úctou a zajedno aj pýchou rozvíjali a s láskou zveľaďovali. Prirodzene, aj so slovenskými piesňami a vravou na javisku i v obci Banka. / Akože sa to vyjadrila predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová Baráneková svojho času počas jubilejného 20. ročníka Celoštátneho folklórneho festivalu Slovákov v Maďarsku v Banke? „Banka je medzi Slovákmi v Maďarsku pojem. Pred 50 rokmi sa to začalo Novohradským národnostným stretnutím, ktoré je v podstate najstarším slovenským podujatím v Maďarsku. Keďže tu vždy bolo veľmi veľa ľudí, a bola to taká stretávka všetkých Slovákov, tak Zväz Slovákov v Maďarsku sa pred 20 rokmi rozhodol, že tu bude celoštátny festival Slovákov a ujalo sa to. Jednoducho je to teraz folklórny sviatok Slovákov v Maďarsku!“ / Ku cti našich Slovákov v Maďarsku slúži to, že organizátori sa napriek sťaženým objektívnym podmienkam rozhodli zorganizovať prehliadku toho „naj“, čo Slovač v Maďarsku uchováva v autentickej folkloristike po svojich predkoch, aj tomto ľútom roku. A za to im patrí ohromná vďaka a obdiv!
24. Celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku
a 54. Novohradské národnostné stretnutie 29. augusta 2020 v obci Banka (Bánk) - Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=3190488607716760
Slováci v Maďarsku dostanú grant na kúpu kostola v Budapešti
9. septembra 2020 - (tasr)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3219455284820092
Projekt odkúpenia objektu bývalého evanjelického kostola na Rákócziho ulici v Budapešti, ktorý sa má stať kultúrnym centrom Slovákov v Maďarsku, by sa mal zrealizovať do konca októbra. TASR o tom informovala predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková. Odkúpenie objektu bývalého kostola a jeho prevod do majetku CSSM schválil v polovici augusta maďarský kabinet. Podľa Alžbety Hollerovej Račkovej maďarská vláda splnomocnila CSSM, aby vstúpila do rokovania so súčasným súkromným majiteľom, predávajúcim budovu. „Máme prisľúbenú dotáciu vo výške 765 miliónov forintov (približne 2,2 milióna eur). Dohoda znie, že ak vyrokujeme so súčasným vlastníkom nižšiu sumu, zvyšok si môžeme ponechať na pokrytie nákladov, ktoré súvisia s premenou a sfunkčnením objektu,“ dodala predsedníčka CSSM. Potvrdila aj to, že sa budú viesť rokovania na úrovni vlád oboch krajín, ktoré sa majú zaoberať opravou objektu. Hovorca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Juraj Tomaga pre TASR potvrdil, že slovenská strana je pripravená podieľať sa rekonštrukcii tohto objektu prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). „V blízkej dobe by sa mali uskutočniť rokovania s maďarskou stranou o otázkach spojených s rekonštrukciou objektu a jej financovaním,“ dodal Juraj Tomaga. Trojpodlažnú budovu s pivničnými priestormi a s rozlohou viac ako 2000 štvorcových metrov (m2) postavili v polovici 19. storočia Slováci v Budapešti. Bol to kostol cirkevného zboru, v ktorom slúžil básnik, historik, filológ a archeológ Ján Kollár. Kostol bol v 60. rokoch minulého storočia namiesto znárodnenia predaný, a preto sa v rámci reštitúcie k nemu Slováci nedostali. V rámci premeny na kultúrne centrum Slovákov v Maďarsku plánuje CSSM vytvoriť v objekte výstavné priestory, knižnicu, divadelnú sálu, sklad, kancelárie, ale aj redakciu Ľudových novín. Myšlienku odkúpenia objektu v prospech CSSM artikulovala maďarská vláda už v roku 2019, s krajanmi o téme hovoril aj predseda slovenskej vlády Igor Matovič počas júnovej návštevy Budapešti.
Naše úsilie o vrátenie slovenského evanjelického kostola v Budapešti
dospelo do rozhodujúcej fázy. Dostaneme ho naspäť. Bude znovu náš a môžeme v ňom vybudovať ozajstné kultúrne stredisko. Vrátime mu slovenskú tvár a slovenský duch.
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29006-namiesto-editorialu-na-kostol
Archív (2018): Kostol osudom stíhaný
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-nabozenstvo/27098-kostol-osudom-stihan
Fitnes v kostole (2017)
https://dianamarosz.blog.sme.sk/c/458998/fitnes-v-kostole.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3153430064755948
Na stretnutí Milana Jána Pilipa s Antonom Paulikom a Imrichom Fuhlom v Bratislave
o projekte centra Slovákov v Maďarsku na Rákócziho triede v Budapešti - Práve táto téma sa stala aj s jej aktualizačnými faktami nosnou v debate M. J. Pilipa na pôde ÚSŽZ s dvojicou dlhoročne angažovaných popredných predstaviteľov slovenskej národnostnej menšiny v krajine nášho južného suseda. Nielen o pretrvávaní a ďalšom rozvíjaní pozitívnych medzištátnych vzťahov na úrovni oboch vlád, ako aj ďalších inštitúcií Maďarska a Slovenska, ale aj o pozornosti, akú Maďarsko venuje rozvoju všetkých 13 národnostných menšín v krajine - vrátane slovenskej - v neformálnej debate s predsedom ÚSŽZ v pondelok 24. augusta 2020 informovali Anton Paulik, parlamentný hovorca slovenskej menšiny v zákonodarnom zbore Maďarsku, a Imrich Fuhl, konateľ Neziskovej verejnoprospešnej spoločnosti SlovakUm (o. i. vydávajúcej aj týždenník Ľudové noviny):
https://www.facebook.com/SlovenskySvet/posts/192766902210177
Príbeh Slováka: Prvý navštívil štyri svetadiely a stal sa kráľom
Slovensko-maďarský konflikt na Madagaskare / Móric Beňovský skončil vo väzení na Sibíri, kde ukradol loď a preplával polovicu Zeme / Prečo ho majú za Poliaka?
https://www.startitup.sk/prvy-navstivil-styri-svetadiely-a-stal-sa-kralom-neuveritelny-pribeh-slovaka/
Čo dal Jókaimu Prešporok?
Časť detstva a mladosti, základné piliere jeho politického zmýšľania a svetonázoru a nemecký jazyk. A spisovateľ premietol mnohé z tunajších osobných zážitkov i do svojich románov - a aj v pokročilom veku sa rád vracal do mesta, kde mu bola ešte počas života odhalená pamätná tabuľa. A hoci pochádzal z Komárna a veľkú časť svojho dlhého života prežil v Budíne, Móra Jókaiho si Prešporok ctil priam ako svojho rodáka. Najplodnejší prozaik maďarského romantizmu sa už v období dualizmu tešil v krajine všeobecnej úcte a nesmiernej priazni a pozvania sa mu hrnuli zo všetkých strán...
https://bratislavskerozky.sk/co-dal-jokaimu-presporok/
Sládkovičova Marína je najdlhšia ľúbostná báseň na svete
Jej fenomén sprítomňuje v Banskej Štiavnici jedinečné Epicentrum Lásky / Hoci Andrej Sládkovič, jeden z najžiarivejších štúrovských básnikov, nikdy nepobudol v priestranstvách slovenskej Dolnej zeme vrátane súčasného Maďarska (na rozdiel od iných našich významných národovcov, literátov či politikov - Jána Kollára, Pavla Jozefa Šafárika, Janka Kráľa, Milana Rastislava Štefánika, Milana Hodžu, Jána Smreka a ďalších), predsa vďaka tvorbe i príbehu evanjelického farára s láskou objavujú miesta, kde pôsobil, aj Slováci z Maďarska. K jedinečným fenoménom viažucim sa k študentským, ľúbostným, zajedno aj ku kňazským rokom krupinského rodáka, patrí Banská Štiavnica.
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/udalost/3324/sladkovicova-marina-je-najdlhsia-lubostna-basen-na-svete-jej-fenomen-spritomnuje-v-banskej-stiavnici-jedinecne-epicentrum-lasky
Pohľad väčšiny Slovákov a Maďarov na Trianon bude vždy odlišný
V paláci Veľký Trianon vo Versailles neďaleko Paríža bola pred 100 rokmi - 4. júna 1920 - podpísaná mierová zmluva, ktorá definitívne potvrdila rozpad Uhorska na viacero štátov a po prvej svetovej vojne vymedzila hranice Maďarska a Československa. Aj o tom, prečo slovenská a maďarská historiografia pristupuje k „fenoménu Trianonu” odlišne a prečo je pre Maďarov aj po 100 rokoch Trianon 'nočnou morou' sa TASR porozprávala s Matejom Hanulom, vedeckým pracovníkom Historického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).
https://www.teraz.sk/publicistika/hanula-pohlad-vacsiny-slovakov-a-m/470302-clanok.html
Slováci v enkláve alebo Oprášená história
Video: https://youtu.be/ZXkGW9RPr1k
Zomrel český oscarový režisér Jiří Menzel
https://kultura.sme.sk/c/22482498/jiri-menzel-umrtie.html
Maďarsko nie je len termál a skvelé jedlo
Toto sú jeho najkrajšie prírodné lokality
https://dromedar.zoznam.sk/cl/100310/1965225/Madarsko-nie-je-len-termal-a-skvele-jedlo--Toto-su-jeho-najkrajsie-prirodne-lokality
Západné Maďarsko - Termálne kúpele, Balaton aj Dunaj
https://kubus.blog.sme.sk/c/543758/zapadne-madarsko-termalne-kupele-balaton-aj-dunaj.html
Slovák prevážal 26 migrantov, chytili ho v Maďarsku
https://www.teraz.sk/slovensko/policia-zadrzala-pri-komarome-slovens/492397-clanok.html
Maďarsko zaznamenalo rekordný nárast počtu infikovaných
2. septembra 2020 - (tasr)
V Maďarsku pribudlo v utorok 365 potvrdených prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. Ide o najvyšší počet od začiatku pandémie. Na ochorenie COVID-19 spôsobované týmto vírusom zomreli za uplynulý deň traja ľudia, uviedol v stredu vládny informačný server koronavirus.gov.hu. Celkový počet nakazených koronavírusom dosiahol v Maďarsku 6622, z nákazy sa už zotavilo 3903 ľudí. Aktuálne je nakazených 2100 osôb, 98 z nich je v nemocnici, z toho siedmi sú na pľúcnej ventilácii. Ochoreniu doteraz podľahlo 619 ľudí. Maďarská vláda v piatok oznámila, že Maďarsko od 1. septembra najmenej na mesiac uzavrie svoje hranice pre zahraničných turistov. Maďarskí občania vracajúci sa zo zahraničia budú musieť ísť buď na 14 dní do karantény, alebo predložiť dva negatívne testy na prítomnosť koronavírusu, ktoré boli urobené s odstupom dvoch dní. Od 1. septembra budú akceptované iba testy vykonané v Maďarsku.
Maďarsko uzavrelo svoje hranice, platia výnimky
1. septembra 2020 - (tasr)
Maďarsko od 1. septembra uzavrelo svoje hranice pre zahraničných občanov. Platia však niektoré výnimky. Upozorňuje na to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na svojom webe. Občania cudzích krajín nemôžu od 1. septembra s výnimkou odôvodnených prípadov vstúpiť na územie Maďarska. „Do Maďarska môžu vstúpiť cudzinci s oprávnením na trvalý pobyt na území Maďarska a ich rodinní príslušníci, ak sa preukážu dokladom či platným povolením, ktoré im vydala cudzinecká polícia Maďarska,” spresnilo MZVEZ SR. Rezort slovenskej diplomacie taktiež upozorňuje, že výnimku z nariadenia tvorí prekročenie hraníc nákladnou dopravou či pre osoby s úradným pasom. Taktiež pre tých, ktorí sa dôveryhodne preukážu, že za posledných šesť mesiacov prekonali ochorenie COVID-19. Výnimka na vstup do Maďarska platí aj pre súťažiacich, športových odborníkov, respektíve účastníkov športových podujatí (nie však divákov), ak sa preukážu dvoma negatívnymi testami z maximálne 5 dní pred vstupom s rozdielom 48 hodín. Výnimka na vstup do Maďarska je aj obchodná činnosť či iný výkon práce, ktorých odôvodnenosť potvrdzuje pozývací list od ústredného vládneho riadiaceho orgánu, samostatný regulačný orgán alebo autonómny orgán verejnej správy. Aj služobná cesta musí byť dokladovaná. Tranzit občanov SR cez Maďarsko bude podľa ministerstva umožnený, ak sa na jeho území podrobia vyšetreniu bez zisteného podozrenia na ochorenie a preukážu cieľ svojej cesty. „Osoba, vstupujúca na územie Maďarska, môže využiť len stanovenú trasu, môže zastaviť len na určených miestach a do 24 hodín je povinná opustiť územie Maďarska,” vysvetlil rezort. V prípade voľného cezhraničného pohybu, ktorý sa týka najmä takzvaných pendlerov, môžu občania susedných štátov a občania Maďarska, ktorí žijú na území susedných štátov, do Maďarska vstúpiť nanajvýš na dobu 24 hodín do vzdialenosti 30 kilometrov od štátnej hranice. Osoby, ktoré sa vracajú do Maďarska, môžu vstúpiť na územie bez obmedzení, ak ich pobyt v zahraničí neprekročil 24 hodín a zdržiavali sa nanajvýš 30 kilometrov od štátnej hranice. Podmienkou na návrat domov - na územie Maďarska je hodnoverné preukázanie pobytu, a to Lakcím karta (pobytová karta). Štátnu hranicu SR s Maďarskom možno prekročiť len cez hraničné priechody Rajka - Čunovo (diaľničný priechod), Komárno - Komárom, Esztergom - Štúrovo, Parassapuszta - Šahy, Kráľ - Banréve a Tornyosnémeti - Milhosť. Do Maďarska sa bude dať od stredy (2. 9.) dostať aj cez hraničný priechod Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhelyi. Informovalo o tom košické krajské policajné riaditeľstvo na sociálnej sieti. Ako polícia uvádza, cestný hraničný priechod s Maďarskom v Sátoraljaújhelyi bude pre obojstrannú osobnú a nákladnú dopravu otvorený od 5.00 h.
Európska komisia upozornila maďarskú vládu
„Pripomíname v ňom dôležitosť integrity schengenského priestoru a uplatňovanie opatrení na hraniciach, ktoré nie sú diskriminačné pre občanov a obyvateľov EÚ,“ uviedol eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders na Twitteri.
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/madarsko-vytvorilo-vynimky-zo-zakazu-cestovania-pre-v4-komisii-sa-to-nepaci/
Uzavretie hraníc môže byť diskriminujúce
Európska komisia (EK) v utorok upozornila maďarskú vládu, ktorá od 1. septembra z dôvodu pandémie nového typu koronavírusu opäť uzavrela hranice krajiny, na diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti a tiež na dôležitosť „integrity schengenského priestoru”. Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders na svojom účte na Twitteri oznámil, že v tejto súvislosti už poslal list vláde Viktora Orbána.
https://www.teraz.sk/zahranicie/brusel-upozornil-madarsko-ze-uzavreti/490379-clanok.html
Občania V4 sa do Maďarska dostanú len s negatívnym testom
Občania krajín Vyšehradskej štvorky (V4) môžu aj po 1. septembri vstúpiť na územie Maďarska, ak sa preukážu negatívnym testom na COVID-19, ktorý nie je starší ako päť dní. Informoval o tom na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Maďarsko sa podľa ministrových pondelkových vyjadrení rozhodlo rozšíriť tzv. „český príklad” na všetky krajiny V4. Česi, Slováci a Poliaci, ktorí už majú v Maďarsku rezervované ubytovanie, môžu podľa neho prísť do krajiny, ak predložia negatívny test na ochorenie COVID-19, ktorý nie je starší ako päť dní.
https://www.teraz.sk/slovensko/obcania-krajin-v4-mozu-vstupit-s-n/490320-clanok.html
Vlaky medzi Slovenskom a Maďarskom budú premávať naďalej
https://www.teraz.sk/slovensko/zssk-vlaky-medzi-slovenskom-a-madarsko/490203-clanok.html
Šéf úradu vlády je v karanténe po kontakte s nakazeným členom Fideszu
Gergely Gulyás a jeho zástupca Balázs Orbán sú v domácej karanténe. Obaja sa totiž stretli s predstaviteľom vládnucej strany Fidesz, ktorého pozitívne testovali na nový druh koronavírusu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA s odvolaním sa na maďarské médiá. Gergely Gulyás a Balázsom Orbánom sa totiž nedávno zúčastnili na záhradnej párty, na ktorú prišiel aj šéf komunikačného oddelenia Fideszu István Hollik. Tomu neskôr potvrdili pozitívny výsledok testu na koronavírus SARS-CoV-2.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-sef-uradu-vlady-je-v-kara/489493-clanok.html
Používanie rúšok v autobusoch kontroluje v Maďarsku polícia
V uplynulom období čoraz viac ľudí ignorovalo túto povinnosť a cestovalo bez rúšok, preto polícia nasadí na autobusové stanice hliadky.
https://www.teraz.sk/zahranicie/pouzivanie-rusok-v-autobusoch-zacne/488253-clanok.html
Až 87 percent Maďarov je ochotných nosiť rúško
Maďari rastom ochoty zakrytia tváre reagujú na rast šírenia nákazy. V apríli rúška nosila menej ako polovica opýtaných, v júni ich bolo 80 percent a v júli necelých 80 percent. Rast oproti júlu zaznamenal Ipsos okrem nosenia rúšok aj vo frekvencii umývania, prípadne dezinfekcie rúk. V auguste sa pomer Maďarov častejšie si umývajúcich rúk vrátil na aprílovú hodnotu 85 percent.
https://www.teraz.sk/zahranicie/prieskum-ipsos-az-87-percent-madarov/487561-clanok.html
Ceny maďarských výrobcov pokračovali v raste
2. septembra 2020 - (tasr)
Ceny maďarských priemyselných výrobcov vzrástli v júli druhý mesiac po sebe, pričom tempo rastu sa zrýchlilo. Ukázali to v stredu zverejnené údaje maďarského štatistického úradu. Ceny maďarských producentov vzrástli v júli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 3,4 %. V predchádzajúcom mesiaci dosiahol medziročný rast 3,1 %. Pod zrýchlenie rastu celkových cien producentov sa podpísali ceny výrobcov pre zahraničné trhy. Tie sa v júli zvýšili medziročne o 5,3 %. Naopak, ceny pre domáci trh zaznamenali 0,2-percentný pokles.
Umelecká univerzita v Budapešti bude rokovať počas štrajku študentov
2. septembra 2020 - (tasr)
Vedenie prestížnej maďarskej Univerzity divadelných a filmových umení (SZFE) v Budapešti, ktoré v pondelok odstúpilo na protest proti dosadeniu vládou vymenovanej dozornej rady, prijalo pozvanie vedúceho správnej rady SZFE Attilu Vidnyánszkeho rokovať o súčasnej situácii na univerzite, ako aj o situácii ohľadom koronavírusu a o začiatku školského roka. Stretnú sa pred budovou SZFE, kde od utorkového rána vedú študenti univerzity okupačný štrajk. Informoval o tom v stredu maďarský spravodajský portál HVG. „Vedenie univerzity, ktorému v tomto okamihu plynie výpovedná lehota, sa rozhodlo, že je jeho povinnosťou zúčastniť sa na tomto stretnutí,” uviedlo SZFE. Vidnyánszky pozval na stretnutie zástupcu rektora SZFE Lászlóa Upora. Na stretnutí sa zúčastní aj poradca rektora Gábor Németh a taktiež vedúci Ústavu divadelných umení László Bagossy, ktorí spolu s Uporom a ďalšími zamestnancami SZFE v pondelok rezignovali na svoje posty. Trojica, ktorá sa má s Vidnyánszkym stretnúť, trvá na tom, aby bolo ich stretnutie zaznamenané a následne dostupné v nepozmenenej forme. Stretnutie sa koná deň po tom, čo študenti SZFE začali okupačný štrajk akadémie. Po márnom boji proti orbánovskej rýchlej transformácii akadémie a dvoch mesiacoch demonštrácií za autonómiu univerzity a slobodu vzdelávania v pondelok rezignoval celý senát a pedagógovia. V utorok ráno študenti vyhlásili, že nikoho z nových systémom dosadených ľudí nepustia na pôdu školy. V budove univerzity a v jej okolí si postavilo stany približne 250 študentov, informoval v utorok maďarský spravodajský portál 24.hu. Stretnutie vedenia SZFE sa bude konať v stredu o 16.00 h.
Vedenie umeleckej univerzity v Maďarsku odstúpilo pre obavy z dozoru
1. septembra 2020 - (tasr)
Vedenie prestížnej maďarskej Univerzity divadelných a filmových umení (SZFE) v Budapešti v pondelok odstúpilo na protest proti dosadeniu vládou vymenovanej dozornej rady, ktorá podľa nich podkope autonómiu školy. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters. Stúpenci maďarského premiéra Viktora Orbána a provládni novinári dlhodobo tvrdia, že po tom, ako v roku 2018 získal svoj tretí silný mandát, nastal čas na posun v kultúre smerom ku konzervatívnym hodnotám s cieľom ukončiť - ako to oni označujú - „nadvládu liberálov a ľavičiarov” v maďarskom umení. Nacionalista Orbán, ktorý je pri moci už desaťročie, vytrvalo upevňuje vládnu kontrolu nad rozličnými oblasťami verejného života v Maďarsku vrátane univerzít, Maďarskej akadémie vied (MTA) či štátnych médií. Oligarchovia blízki Orbánovi skúpili obrovské časti súkromných médií. Zákon, ktorý v tomto roku schválil parlament, presunul vlastníctvo štátnej SZFE do rúk súkromnej nadácie. Vláda vymenovala piatich členov dozornej rady, pričom odmietla nominantov navrhovaných univerzitou. Univerzitný senát vyhlásil, že bol zbavený práva rozhodovať o rozpočte či organizačných a personálnych otázkach. Zo svojich učiteľských postov na škole odstúpilo počas uplynulých týždňov niekoľko popredných divadelných režisérov. Študenti usporiadali v pondelok pred budovou univerzity protestné zhromaždenie. Podľa vlády, ktorá odmieta akýkoľvek pokus o cenzúru slobody prejavu, spravovanie niektorých univerzít dozornou radou v skutočnosti prispeje k odstráneniu štátneho vplyvu.
Protest na podporu maďarského portálu Index
Orbánov posledný klinec? Prečo odstavil najväčšie médium a prečo na to môže doplatiť
10. augusta 2020 - (Pavol Štrba - Aktuality.sk)
Maďarský premiér teraz môže prísť o európske zdroje, myslí si slovenský europoslanec Ivan Štefanec. / Prepustenie šéfredaktora najväčšieho spravodajského portálu by v normálnej krajine nevyvolalo nič viac ako len pár naštvaných komentárov od bývalých kolegov, prípadne kritiku toho, že to skrátka nebolo fér. Ale Maďarsko nie je normálna krajina, aspoň z hľadiska slobody médií. Krajina je v rebríčku Indexu novinárskej slobody spomedzi členských krajín Európskej únie dlhodobo na chvoste. Tento rok mu patrí 89. priečka, predbehlo ho aj autoritárske Kirzgizsko, Čínou ovládaný Hongkong či medzinárodne neuznávaný a Tureckom ovládaný Severný Cyprus. Aj preto, keď pred necelým mesiacom šéfa portálu Index.hu Szablocsa Dulla vyhodili z postu šéfredaktora Index.hu, ktorý denne navštívi 1,5 milióna Maďarov (približne podobné čísla majú aj Aktuality), Maďari vyšli do ulíc. A ozvalo sa aj zahraničie, tentoraz veľmi razantne. Mimovládka Human Rights Watch to dokonca označila za „ďalší klinec do rakvy nezávislých médií v Maďarsku“. Ale voči orbánovskému Maďarsku sa ozývajú aj slovenskí politici. A patria medzi nich aj tí, ktorí sú s orbánovcami v spoločnej frakcii v Európskom parlamente, teda v Európskej ľudovej strane (EPP). V nej má vládny Fidesz pozastavené členstvo, ale stále ho odtiaľ nevyhodili a v dohľadnom čase sa to ani neočakáva. „Maďarský premiér takýmito krokmi poškodzuje vlastných občanov a naviac môže Maďarsko pripraviť o európske zdroje,“ hovorí pre Aktuality.sk europoslanec za KDH Ivan Štefanec, takisto člen frakcie EPP. Prečo sa z „obyčajnej“ zmeny v jednom maďarskom médiu stala vlastne celoeurópska kauza? Hlavným dôvodom je, že to nebolo prvýkrát, čo sa Orbánov Fidesz pokúsil ovládnuť ďalšie nezávislé médium. A hlavne, v posledných rokoch už v krajine veľa väčších slobodných portálov či denníkov skrátka nezostalo. Redaktorka Indexu: Chceme zostať pokope - Edina Juhász pracuje v Indexe už viac ako 10 rokov. Aj ona je medzi viac ako 70 členmi redakcie, ktorí sa po vyhodení šéfredaktora rozhodli odísť. Stále píše pre najväčší maďarský portál, plynie jej totiž výpovedná lehota. „Sme veľká, občas trochu hlučná rodina,“ hovorí pre Aktuality.sk redaktorka Indexu. „Ale stále dúfame, že zostaneme pokope a budeme naďalej pracovať spolu. Ale zatiaľ vám nemôžem povedať viac,“ naznačuje budúcnosť seba a svojich kolegov po tom, ako definitívne skončia v Indexe. Maďarsko má v skutočnosti množstvo nezávislých aj kritických spravodajských portálov. Problémom je, že žiaden z nich sa nevie presadiť masovo a porážať v rebríčkoch čítanosti aj orbánovské médiá. Aj preto ohrozenie nezávislosti masovo čítaného Indexu vníma zahraničie tak citlivo. Vráťme sa však na začiatok. Prečo vlastne šéfredaktor Dull musel skončiť? Je to trochu komplikovaný príbeh a pre jeho vysvetlenie sa treba vrátiť pár rokov dozadu. V Indexe sa v roku 2014 začal angažovať istý Lajos Simicska, v Maďarsku dobre známy oligarcha, jeden z najbohatších ľudí v krajine a tiež jeden z najbližších ľudí z okolia Orbána. Napokon, obaja muži spolu vyrastali a krátko pred revolúciou v ’89 zakladali Fidesz. Simicsku ešte pred dvoma rokmi magazín Politico označil za jedného z najvplyvnejších mužov Maďarska. Simicska sa však neskôr s Orbánom rozišiel a v zásade mu zabránil ovládnuť Index. Práve v tom čase redaktori portálu spustili špeciálnu stránku, kde si čitatelia mohli pozrieť akýsi „semafor nezávislosti“ najčítanejšieho portálu v krajine. Bola to reakcia na neutíchajúce pokusy o ovládnutie ich média. Index bol v strehu pred orbánovcami už niekoľko rokov. Ak na ich semafore svietila zelená, znamenalo to, že redakcia sa cíti slobodná. Ak by svietila červená, portál by bol v područí Orbána. Dnes na stránke svieti žltá farba - Index je podľa redakcie v ohrození svojej nezávislosti. Opakuje sa rovnaký scenár - Šéfredaktora Dulla vyhodili z podobných dôvodov, pre ktoré v roku 2016 zanikol aj vtedy najväčší maďarský denník Népszabadság - oficiálne chcel akcionár skrátka len ušetriť náklady. Plánoval prepustiť značnú časť redakcie aj napriek tomu, že Index (údajne) nemal výraznejšie finančné problémy. No pozadie bolo rovnaké v prípade oboch médií. Za šetrením nákladov bol v prípade Indexu aj Népszabadságu akcionár blízky Orbánovi. Jeden z nich, istý Miklós Vaszilly sa v marci tohto roka zmocnil vydavateľa Indexu. Všeobecne ho podobne ako kedysi Simicsku považujú za orbánovského oligarchu. Aj preto sa teraz zdvihla taká vlna odporu voči sporu, ktorý by v normálnych krajinách bol len čisto internou vecou redakcie. Ale opäť, Maďarsko z hľadiska slobody médií nie je normálna krajina. A po ovládnutí Indexu sa to ešte zhorší. Súhlasí aj programový šéf maďarskej pobočky Amnesty International Áron Demeter. „Posledné udalosti okolo Indexu sú znepokojujúce. Index bol neoddeliteľnou súčasťou verejnej diskusie a jeho strata bude preto ranou pre všetkých, ktorí veria v slobodu tlače v Maďarsku,“ hovorí pre Aktuality.sk. Orbánovci sú si však tentoraz zjavne vedomí vážnosti situácie, najmä z hľadiska ich reputácie v Európskej únii. Tesne po rezignácii šéfa Indexu poslali svojim spolustraníkom v EPP interný list, ktorý má redakcia Aktuality.sk k dispozícii. Europoslanci za Fidesz v ňom tvrdia, že situácia okolo portálu je čisto súkromný spor a nemá nič spoločné s maďarskou vládnou stranu. „Tieto smiešne obvinenia a hystéria zo strany opozície nám pripomínajú kampaň falošných správ počas epidémie Covid-19,“ píše sa v liste. Štefanec však vládnej strane v Maďarsku neverí. „Maďarský premiér takýmito krokmi poškodzuje vlastných občanov a navyše môže Maďarsko pripraviť o európske zdroje,“ naráža na konanie zo strany Európskej komisie voči Budapešti o porušovaní princípov právneho štátu. Konanie stále nie je ukončené a Maďarsku stále hrozí, že ak nezlepší fungovanie médií a právneho štátu, môže prísť dokonca o hlasovacie právo na samitoch EÚ. Môže však prísť aj o miliardy z takzvaného koronabalíčku, ktorý nedávno schválili lídri v Bruseli. V záveroch samitu je práve pre problémy v Maďarsku, ale aj Poľsku, stručná veta - peniaze je možné danej krajine pozastaviť, ak nebude dodržiavať princípy právneho štátu.
Zamestnanci verejnej sféry v Maďarsku avizovali na september štrajk
26. augusta 2020 - (tasr)
Odborová organizácia pracovníkov štátnej a verejnej sféry v Maďarsku (MKKSZ) vyhlásila na začiatok septembra trojdňový štrajk. Zároveň vyzvala občanov, ktorí chcú v najbližších dňoch navštíviť miestne úrady, aby tak urobili pred štrajkom alebo až po ňom, informovala v stredu agentúra MTI. Vedenie MKKSZ v stredu uviedlo, že v dôsledku zlých krokov kabinetu chýbajú vo verejnom sektore zamestnanci. Rozhodnutia vlády v ostatných mesiacoch navyše znemožnili riadenie miestnych samospráv, čím vláda ohrozila tisíce zamestnancov verejného sektora. Odborári tvrdia, že maďarská vláda počas koronakrízy neprijala dostatočné opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov miestnych samospráv a nepreplatila náklady, ktoré vznikli pri zavedení bezpečnostných opatrení v jednotlivých obciach. Vyjadrili tiež obavy z možného prepúšťania zamestnancov v dôsledku týchto opatrení a upozornili, že pre nedostatok pracovníkov nie sú zamestnanci samospráv schopní naplno sa venovať požiadavkám obyvateľov. V záujme ochrany zamestnancov samospráv a verejného sektora preto MKKSZ vyhlásila na 2. až 4. septembra štrajk. Miestne samosprávy budú musieť riešiť druhú vlnu pandémie v náročnej finančnej situácii, a preto považuje tento štrajk za dôležitý.
Dovolenka na jachte oligarchu ako „osobný život”
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó odmieta komentovať svoju dovolenku na luxusnej jachte, ktorá patrí oligarchovi blízkeho maďarskej vláde. Považuje ju za „súkromný život”. V rovnaký deň, ako Szijjárta odfotili na spomínanej jachte na Jadrane, uverejnil minister na sociálnych sieťach fotku zo svojej kancelárie, s tým, že sa intenzívne zaoberá situáciou v Bielorusku. (Reuters)
https://www.euractiv.com/section/politics/news/hungary-foreign-minister-vacation-on-tycoons-yacht-is-my-private-life/
Šéf maďarskej diplomacie Szijjártó čelí kritike za dovolenku na jachte
25. augusta 2020 - (tasr)
Minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v utorok prvýkrát zareagoval na kritiku a fotografie zverejnené v médiách v súvislosti s jeho minulotýždňovou plavbou v Chorvátsku na luxusnej jachte podnikateľa Lászlóa Szíjja. Podľa internetového vydania týždenníka Heti Vlággazdaság (HVG) Szijjártó povedal, že dovolenka jeho rodiny nie je verejnou záležitosťou, a preto sa k nej nebude vyjadrovať. Vyhlásil to na utorkovom na slávnostnom odovzdaní nového úseku cesty medzi Debrecínom a Hajdúsámsonom. Minister neodpovedal ani na otázku HVG, či platil prenájom jachty Lady Mrd, ktorej cena dosahuje šesť miliárd forintov (17,1 milióna eur), a ak áno, tak z akých prostriedkov. Szijjártó k správam o svojej dovolenke v médiách povedal, že „atakovali jeho cit pre spravodlivosť”. Zdôraznil, že ku všetkým záležitostiam týkajúcim sa svojej práce poskytne novinárom všetky informácie, avšak zároveň vyzval médiá k tomu, aby si ctili jeho súkromie. Podľa HVG na jachte oligarchu Szíjja, ktorého stavebná firma získala mnoho štátnych a samosprávnych zákaziek, a ktorý je podľa rebríčka Forbes je štvrtým najbohatším Maďarom, bol minister s rodinou a s priateľmi. Týždenník pripomenul, že kým sa šéf diplomacie plavil na Jadranskom mori, na Facebooku zverejnil svoju fotografiu v obleku s telefónom v ruke pri stole s poznámkou, že usilovne rieši záležitosti okolo Bieloruska. Predseda opozičnej strany Demokratická koalícia (DK) a expremiér Ferenc Gyurcsány ku kauze na Facebooku napísal, že táto plavba na jachte vôbec nie je súkromnou záležitosťou. „Nemôžeš dovolenkovať s vplyvným podnikateľom, pretože tí vždy chcú niečo od štátu,” podčiarkol Gyurcsány. Jeho strana vyzvala vládu premiéra Viktora Orbána, aby zverejnila, koľkých členov kabinetu viezlo k moru v uplynulých dňoch luxusné súkromné lietadlo zaregistrované v Rakúsku, ktoré použil už aj Orbán a ktoré sa práve minulý týždeň objavilo na ostrove Brač, kde dovolenkoval aj Szijjártó.
Orbán uistil Šmyhaľa, že Maďarsko je partnerom Ukrajiny
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-uistil-smyhala-ze-madarsko-j/488629-clanok.html
Maďarsko si pre vyjadrenia Rotha predvolalo nemeckého veľvyslanca
Maďarský premiér Viktor Orbán v uplynulých rokoch rozhneval EÚ svojou antiimigračnou politikou a plagátovou kampaňou maďarskej vlády využívajúcej portrét amerického finančníka Georgea Sorosa.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-si-pre-vyjadrenia-rotha-predvo/488571-clanok.html
Finančník a filantrop George Soros sa dožíva 90 rokov
Narodil sa ako György Schwartz 12. augusta 1930 v Budapešti. Prežil nacistickú okupáciu v rokoch 1944-1945, počas ktorej zahynulo 500.000 maďarských židov. / Po páde železnej opony rozšíril Soros svoje pôsobenie do krajín bývalého komunistického bloku a Sovietskeho zväzu so snahou podporovať budovanie demokratických systémov. Na Slovensku vznikla v roku 1992 Nadácia otvorenej spoločnosti so zámerom presadzovať rovnosť príležitostí, dobre spravovanú spoločnosť a rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku.
https://www.teraz.sk/zahranicie/financnik-a-filantrop-george-soros-sa/485982-clanok.html
Maďarská ekonomika v 2. kvartáli prepadla o 13,6 %
Maďarská národná banka nezmenila úrokové sadzby / MNB, ktorá na podporu ekonomiky použila viacero nástrojov vrátane nákupu dlhopisov, vylúčila ďalšie znižovanie základnej sadzby.
https://www.teraz.sk/ekonomika/mnb-v-sulade-s-ocakavaniami-nezmenila/488949-clanok.html
Maďarská vláda poskytne tisíckam pedagógov jednorazový príspevok
Minister ľudských zdrojov v súvislosti s vakcínou proti novému koronavírusu povedal, že štát čaká na výsledky prebiehajúceho výskumu a klinických testov, ktoré podľa jeho slov vyzerajú sľubne.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vlada-poskytne-tisickam-ped/489364-clanok.html
Reklamy propagujúce turizmus v Maďarsku prelepili protiorbánovskými heslami
30. augusta 2020 - (bratislavskenoviny.sk)
Maďarské turistické reklamy v Bratislave niekto prelepil protiorbánovskými heslami. Takýmto konaním však neznámi aktivisti poškodzujú kampaň objednávateľa reklamy aj majetok spoločnosti, kde je reklama inštalovaná. O prelepení reklám informovala mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (Peter Weisenbacher), ktorá tvrdí, že jej poslali stanovisko odosielatelia podpísaní ako Bratislavské aktivistky a aktivisti. Takýmto konaním však bola poškodená a znehodnocuje sa reklamná kampaň, ktorej cieľom je vyzdvihnúť turizmus u našich južných susedov, nielen zadávateľa, ktorý si reklamu objednal, ale znehodnocuje aj reklamné panely reklamnej spoločnosti. V súčasnom období, keď je pre každú krajinu dôležité posilnenie turizmu, ktorý utrpel kvôli pandémii koronavírusu, je takéto konanie zvlášť rozporuplné. Podľa vyjadrenia aktivistov akciou „Nie dovolenke v Maďarsku!” chcú upozorniť na dlhodobý trend potláčania ľudských práv v Maďarsku. Či je však správnou cestou poškodzovanie cudzieho majetku a snaha spôsobiť škodu bežným podnikateľom v Maďarsku či vytváranie nepriateľskej atmosféry medzi národmi, je viac ako otázne. O tom, že od Maďarov sa máme pri poskytovaní služieb naozaj čo učiť, sme sa nedávno presvedčili i my.
Vláda schválila dodatok k slovensko-maďarskej dohode o mostoch
12. augusta 2020 - (tasr)
Vláda SR schválila dodatok k dohode medzi Slovenskom a Maďarskom o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici. Dodatkom sa určí, pre ktoré mostné objekty a úseky hraničných ciest na spoločnej slovensko-maďarskej štátnej hranici zabezpečuje prevádzku, údržbu a rekonštrukciu určená zmluvná strana na vlastné náklady. Náklady na rekonštrukciu mostných objektov zmluvné strany znášajú spoločne, rozdelené medzi sebou v rovnakom pomere. „Slovenská strana bude zabezpečovať údržbu mosta pre peších a cyklistov nad riekou Dunaj medzi obcami Dobrohošť na území Slovenskej republiky a Dunakiliti na území Maďarska a mosta nad riekou Ipeľ medzi obcami Vrbovka na území Slovenskej republiky a Őrhalom,” priblížilo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v predkladacej správe. Vykonávanie dodatku k dohode bude financované z rozpočtu Vodohospodárskej výstavby a z vlastných zdrojov obce Vrbovka s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Návrh dodatku bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, výdavky verejnej správy budú kryté. Na vypracovaní dodatku sa zmluvné strany dohodli vzhľadom na uzavretie nových medzivládnych dohôd o výstavbe nových mostov, a to mosta nad riekou Ipeľ medzi obcami Vrbovka na území SR a Őrhalom na území Maďarska, mosta pre peších a cyklistov nad riekou Dunaj medzi obcami Dobrohošť na území Slovenska a Dunakiliti na území Maďarska, mosta nad riekou Ipeľ medzi obcami Ipeľské Predmostie na území SR a Drégelypalánk na území Maďarska.
V Maďarsku zadržali vodiča nákladného auta, prepravoval migrantov
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-policia-zadrzala-vodica-n/489396-clanok.html
Maďarská opozícia do volieb 2022 pripravuje spoločných kandidátov
Opozičné strany sa zhodli aj v tom, že bude treba postaviť aj spoločného kandidáta na post predsedu vlády, avšak v tejto otázke sa diskusia ešte iba začína.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-opozicia-sa-do-volieb-2022-s/486661-clanok.html
Matovičova vláda chce posilniť národnostné školstvo (najmä vyučovanie v maďarčine)
Na Slovensku je zhruba 700 inštitúcií, kde sa vyučuje v maďarskom jazyku. Na Slovensku máme stabilnú sieť materských, základných a stredných škôl, kde sa maďarský jazyk vyučuje, povedala štátna tajomníčka Filipová s tým, že víziou rezortu školstva je ich posilniť.
https://www.extraplus.sk/clanok/matovicova-vlada-chce-posilnit-narodnostne-skolstvo-najma-vyucovanie-v-madarcine
Slováci študujúci v zahraničí - Udelenie výnimky aj karanténa
Desaťtisíce slovenských študentov, ktorí cestujú do zahraničia, majú neistú budúcnosť. Pre pandémiu koronavírusu upravujú jednotlivé inštitúcie svoje pravidlá akademického roka podľa nariadení štátov. Za veľkú mláku sa dostanú len na výnimku, v Británii niektorých čaká aj karanténa. 20. augusta na Slovensku zaznamenali rekordný počet pozitívne testovaných ľudí na ochorenie Covid-19 od začiatku pandémie. Časť z nich tvoria dovolenkári, ktorých už onedlho pravdepodobne vystriedajú slovenskí študenti študujúci v zahraničí. Dôležité číslo: v roku 2017 študovalo na zahraničných školách viac ako 30-tisíc Slovákov.
https://www.forbes.sk/udelenie-vynimky-aj-karantena-na-toto-sa-musia-pripravit-slovaci-studujuci-v-zahranici/
Legendárna slovenská učiteľka v Maďarsku s turčianskymi koreňmi Elena Kovátsová Kostrová oslavuje svoje 100. narodeniny
www.oslovma.hu/Archiv/ElKovKos.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3146160358816252
Katarína Maruzsová Šebová: Poetika priestoru v poézii Slovákov v Maďarsku
www.oslovma.hu/Archiv/MarSePoe.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.552107664888214/3146934385405516/?type=3&theater
Zoltán Bárkányi Valkán: Trpké sklamanie
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-literatura/29021-zoltan-barkanyi-valkan-trpke-sklamanie
Slovenský novinár a prozaik v Maďarsku
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/128/zoltan-barkanyi-valkan
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3153242574774697
Slovenský škovránok - srdcom / Výzva ZSM pre folklórne súbory a sólistov
Zväz Slovákov v Maďarsku vyzýva na spoluprácu folkloristov, ktorí sa pripravovali na celoštátnu súťaž o zlatého, strieborného a bronzového škovránka. V tomto roku sa neuskutočnia celoštátne prehliadky speváckych a folklórnych skupín, ľudových hudieb a ich sólistov Slovenský škovránok. Napriek tomu organizátor žiada súbory, aby do 15. septembra 2020 nahrali svoje súťažné programy a elektronicky zaslali spolu s prihláškou (v prílohe) na adresu e.b.ruzsenka@gmail.com podľa kategórií: I. Folklórne spevácke skupiny s hudobným sprievodom (Dĺžka 6 minút); II. Folklórne spevácke skupiny bez hudobného sprievodu (Dĺžka 6 minút); III. Folklórne skupiny (Dĺžka 8-10 minút); IV. Sólisti v speve slovenských ľudových piesní (Dĺžka max. 7 minút); V. Hudobné kolektívy (ľudové hudby, dychové hudby, citarové skupiny) a sólisti v hre na ľudové hudobné nástroje (Dĺžka max. 7 minút). Uprednostňujú sa piesne a programy Slovákov v Maďarsku. Organizátor zašle nahrávky odbornej porote Istvánovi Alföldimu Borusovi, Anne Divičanovej a Jurajovi Matiašovi, ktorí ich písomne ohodnotia. Ich poznámky môžu slúžiť ako výborné rady na budúcoročný Slovenský škovránok. Zo všetkých súťažných programov sa plánuje vytvoriť video nahrávka - DVD s názvom Slovenský škovránok - srdcom.
Prihláška - http://www.luno.hu/images/stories/2020/Aktuality/20-08/VyzSlovSkov20.doc
Konverzačný kurz slovenského jazyka v Novej Pešti
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/28962-konverza-n-kurz-slovenskeho-jazyka
Ljubica Samardzic nafotila vojvodinských Slovákov v nádherných krojoch
Chcela si tak pripomenúť babku, ktorá bola Slovenka
https://www.dobrenoviny.sk/c/188011/ljubica-nafotila-seriu-fotiek-vojvodinskych-slovakov-v-nadhernych-krojoch-chcela-si-tak-pripomenut-svoju-babku-ktora-bola-slovenka
„Chcem komunikovať so Slovákmi po celom svete“
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí má nového predsedu. Je ním Milan Ján Pilip, ktorého vláda vymenovala do funkcie 15. júla 2020. K prioritám, ktoré si stanovil po príchode do úradu, patrí aj zintenzívnenie a zefektívnenie komunikácie s krajanskými komunitami, zachovanie a šírenie slovenského jazyka ako kľúčového aspektu národnej identity, ale aj participácia krajanov na tvorbe Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajnom na roky 2021 -2025. Na pôde ÚSŽZ sa s Milanom Jánom Pilipom pozhovárala Ingrid Slaninková, redaktorka Rádia Slovakia International RTVS, autorka pravidelnej relácie pre krajanov Slováci vo svete:
https://skrsi.rtvs.sk/clanky/slovaci-vo-svete/231516/chcem-komunikovat-so-slovakmi-po-celom-svete
V Česku žije okolo 400-tisíc našich krajanov
Mnohí z nich podliehajú asimilácii. Aj to je poznatok z prvej zahraničnej cesty predsedu ÚSŽZ, ktorá už tradične viedla do Prahy.
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4967/v-cesku-podla-odhadov-zije-okolo-400-tisic-nasich-krajanov-mnohi-z-nich-podliehaju-asimilacii-aj-to-je-poznatok-z-prvej-zahranicnej-cesty-predsedu-uszz-ktora-uz-tradicne-viedla-do-prahy
Slovenský hovorca v maďarskom parlamente
https://skrsi.rtvs.sk/clanky/slovaci-vo-svete/231219/slovensky-hovorca-v-madarskom-parlamente
Anton Paulik o dianí v Národnostnom výbore Národného zhromaždenia Maďarska / A szlovák nemzetiségi szószóló jegyzetei:
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/172-magyarul3/1445-a-szlovak-nemzetisegi-szoszolo-jegyzetei
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3137311616367793
Obrazy z karantény
Výstava fotografií Andrey Kiššovej a Imricha Fuhla v Budapešti
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/3358/fotografi-imrich-fuhl-a-andrea-kissova-prezentovali-v-budapesti-jedinecnu-a-originalnu-vystavu-obrazy-z-karanteny
„Umenie vedieť vidieť - Andrejka tvorí v súcitnej interiérovej karanténnej emotívnosti, Imro v optimistickom objatí prírodnej pilíšskej bázne.“
https://www.facebook.com/events/1646082945543420
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3117229338376021
Publikácie Slovákov v Maďarsku
http://oslovma.hu/index.php/sk/dokumenty/178-dokumenty3/1481-slovaci-v-madarsku-v-zrkadle-publikacii-2001-2019
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3141971262568495
Naša ikonická osobnosť
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1/1037-alexander-kormos-1941-2020-nasa-ikonicka-osobnost
Pocta Alexandrovi Kormošovi
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/28952-pocta-alexandrovi-kormo-ovi
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3132423820189906
Obecnú knižnicu v Santove pomenujú po Alexandrovi Kormošovi
Samospráva obce Santov sa rozhodla, že svoju vďaku a úctu nedávno zosnulému básnikovi, významnej osobnosti Slovákov v Maďarsku, Alexandrovi Kormošovi vyjadrí pomenovaním miestnej Obecnej knižnice po ňom. Slávnostný akt, spojený s odhalením pamätnej tabule, sa uskutočnil 25. júla 2020.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3027641427334813
Video: Páví krúžok v Huti / A pilisszentléleki szlovák pávakör
www.oslovma.hu/XXX/HutPavKr.mp4
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3138838519548436
Korene a konáre - súťaž ZSM pre našich školákov
Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) vyhlasuje celoštátnu výtvarno-národopisnú súťaž pre žiakov 5.-8. ročníkov slovenských národnostných škôl v Maďarsku. Cieľ: prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu a Slovákom v Maďarsku, zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku a v slovenskej vzdelanosti...
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/151-aktuality3/1476-korene-a-konare-sutaz-zsm-pre-nasich-skolakov
Slováci v Maďarsku v zrkadle publikácii 2001-2019
v zbierke Celoštátnej knižnice cudzojazyčnej literatúry v Budapešti
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/dokumenty/178-dokumenty3/1481-slovaci-v-madarsku-v-zrkadle-publikacii-2001-2019
Je segedínsky guláš zo Segedínu? Ani zďaleka,
v Maďarsku by ste od čašníka zrejme dostali len nechápavý výraz
2. augusta 2020 - (Ľubomíra Somodiová - dobrenoviny.sk)
Maďarské mesto Segedín (maďarsky Szeged) láka turistov obrovským akvaparkom, ale aj svojou výbornou gastronómiu. Najslnečnejšie mesto Maďarska je vychýrené svojou červenou paprikou a Pick salámou. Obidve pochutiny majú dokonca spoločné múzeum. V tejto kulinárskej Mekke by ste si však márne pýtali segedínsky guláš. V miestnych reštauráciách a krčmách by vám pravdepodobne venovali nechápavý výraz. Bravčové mäso na dusenej kyslej kapuste so smotanou a parenými knedľami v Čechách a na Slovensku voláme segedínsky guláš. Pod rovnomerným názvom ho nájdete aj na stránkach viedenských jedálnych lístkov (Szegediner Gulasch). Náš segedín by kdekoľvek v okolí Szegedu považovali za Székely-gulyás, resp. Székely-káposzta (doslova Székelyov guláš, Székelyho kapusta). Ale pozor, keď si už správne vypýtate svoje vytúžené jedlo, neočakávajte, že vám ho podajú s knedľou. U našich južných susedov sa väčšinou je s chlebom. V Maďarsku názov Szegedi gulyás primárne označuje iné jedlo - guláš so zeleninou a haluškami. Aby toho nebolo málo, tak pomenovanie s prívlastkom székely tiež spôsobilo nemalý zmätok. Opäť sa nám tu objavuje geografia. K vtedajšiemu Uhorsku prislúchala aj dnešná časť rumunskej Transylvánie Székelyföld (slovensky: Sikulská oblasť, ktorú obýva maďarská etnická menšina Sikulov), Preto sa niekedy objavuje aj názov sikulský guláš. Názov segedín sa k nám pravdepodobne dostal ako skomolenina od mena Székely. Maďarské zdroje najčastejšie uvádzajú, že išlo o istého pána Székelyho, po ktorom obľúbené jedlo nesie svoj názov. Podľa mnohých anekdot o Pešti a Budíne (v tom čase Budapešť, ako ju poznáme dnes, ešte neexistovala - išlo o dve mestá) vieme, že recept vynašli v druhej polovici 19. storočia, uvádza maďarský portál Krónika online. Najznámejšia legenda, s ktorou je pôvod segedínu spätý, hovorí o hlavnom krajskom archivárovi a spisovateľovi Józsefovi Székelym, ktorý bol súčasník a priateľ básnika Sándora Petőfiho (rodený Alexander Petrovič). Obaja sa vraj išli najesť do obľúbeného hostinca Komló-kert v Pešti. V kuchyni už ostal len zvyšok perkeltu a kyslej kapusty. Székely ich vraj poprosil, aby mu zvyšky zmiešali. Táto inovácia mu na toľko zachutila, že o nej rozprával všetkým priateľom. Netrvalo dlho a už si v reštaurácii pýtali „Kapustu á la Székely“. Kronika online píše, že nemuselo ísť o náhodu. Podľa inej, menej obľúbenej verzie, mal archivár sám vyhľadať majiteľa hostinca Arany Sas a presvedčiť ho, aby mu pripravil ním vysnívané jedlo. Taktiež sa povráva, že označenie segedínsky spôsobila paprika, ktorá pochádzala práve z tohto mesta. Nech už to je s históriou vzniku Székelyho guláša a názvom akokoľvek, dôležité je, že si na ňom pochutnáte. Veď ani francúzske zemiaky nie sú z Francúzska a o parížskom šaláte s rožkom v Paríži ani nechyrovali.
EÚ presmeruje viac financií aj na program Interreg SR - Maďarsko
3. augusta 2020 - (tasr)
Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že schválila presmerovanie finančných prostriedkov z politiky súdržnosti na zmiernenie dosahu pandémie nového koronavírusu v Dánsku a pre programy na rozvoj maďarsko-slovenských prihraničných regiónov. Komisia spresnila, že schválila úpravy programu „Inovácia a udržateľný rast podnikov”, ktorý sa realizuje v Dánsku, a programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko. Cieľom tohto programu je napomáhať spoločnému rozvoju slovensko-maďarských prihraničných regiónov s finančnou podporou Európskej únie. Vďaka týmto úpravám cez oba programy bude možné prideliť ďalšie finančné zdroje na riešenie následkov koronakrízy. Eurokomisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová v tejto súvislosti uviedla, že rýchle opatrenia cez politiku súdržnosti pomáhajú mobilizovať zdroje a ľudí na boj proti pandémii nového koronavírusu. „Nemôžeme zbytočne strácať čas a teším sa na ďalšie pozmenené programy, ku ktorým v súvislosti s aktuálnymi potrebami dôjde v nasledujúcich týždňoch,” uviedla Ferreirová v správe pre médiá. Podľa EK úpravou programu Interreg Slovensko - Maďarsko sa dočasne zvýši miera spolufinancovania zo strany EÚ na 100 % oprávnených výdavkov, čím sa príjemcom pomôže prekonať nedostatok likvidity pri realizácii ich projektov. V Dánsku úprava programu pre inovácie a udržateľný rast v podnikoch rozšíri financovanie na spoločnosti postihnuté pandémiou nového koronavírusu, aby sa mohli reštrukturalizovať a konsolidovať. Doteraz 18 členských štátov EÚ upravilo niektoré svoje programy uskutočňované cez politiku súdržnosti tak, aby presmerovalo financovanie na boj proti dosahom koronakrízy.
Most, SMK a Spolupatričnosť podpíšu deklaráciu o spoločnom politickom subjekte
Predsedovia troch mimoparlamentných maďarských strán Most-Híd, SMK a Spolupatričnosť podpíšu 20. augusta v Komárne deklaráciu o spolupráci a vytvorení spoločného politického subjektu. Uviedli to zástupcovia strán po minulotýždňovom stretnutí v Gombaseku, kde sa oficiálne stretli prvýkrát od parlamentných volieb. V najbližších dňoch sa začnú rokovania, kde sa budú strany rozprávať o podobe spoločného subjektu. Spolupatričnosť by ho chcela vytvoriť najneskôr do roka.
https://spravy.sk/clanok/3093292-most-smk-a-spolupatricnost-podpisu-deklaraciu-o-spolocnom-politickom-subjekte/
Tŕnisté spájanie maďarských strán
3. augusta 2020 - (Igor Daniš - nazory.pravda.sk)
Hlavné maďarské strany Most-Híd, SMK a Spolupatričnosť sa na konci minulého týždňa dohodli, že 20. augusta podpíšu deklaráciu o spolupráci a vytvorení spoločného politického subjektu. Podľa prieskumu Mosta-Híd si 70 % maďarských voličov praje zjednotenie. Na zjednotení sa zatiaľ nezúčastňujú dve strany, pričom hlavne neúčasť Maďarského fóra, ktoré vedie bývalý minister Zsolt Simon, je prekvapenie. Zjednotenie nebude jednoduché a bude nutné prekonať niekoľko náročných prekážok. Vznikne jedna strana alebo nejaká spoločná platforma s viacerými frakciami? Ako prekonajú osobnú nevraživosť? Veď viacerí politici z rôznych strán nedokážu spolu hovoriť bez toho, aby sa vzájomne neobviňovali z kadečoho. Prekonať sa to dá príchodom novej mladej generácie politikov nezaťažených starými spormi, ktoré sú staré aj tridsať rokov. Nebudú však tí „starí“ pôsobiť zo zákulisia? Ak dôjde k vytvoreniu len spoločnej platformy, nebudú na regionálnej úrovni prebiehať boje o miestneho voliča, čo bude jednotu oslabovať? Februárové parlamentné voľby ukázali, že výzvy a problémy, ktoré dominovali v maďarskej komunite v minulosti, prestali byť smerodajné. Hlavne mladší voliči maďarskej národnosti stále viac vnímajú svoje celoslovenské občianske problémy, nie výlučne národnostné. Nová spoločná strana si bude preto musieť určiť nové priority, ktorými sa odlíši od slovenských strán, a zároveň nebudú prekážkou vnútri strany, ktorú zjednocuje národnostný element, ale nie ideologické východiská. Nejednoznačnosť môže naďalej viesť voličov k celoslovenským stranám. A v neposlednom rade sa nová strana bude musieť vymedziť voči maďarskej politike Viktora Orbána. Nie je tajomstvom, že mnohí vnímajú ideológiu i praktickú politiku maďarskej vlády veľmi odlišne. V praxi to napriek snahe môže byť kameň úrazu.
Paradox na juhu - Primátor Komárna lobuje za divadlo Matice slovenskej
https://dennikn.sk/1979105/paradox-na-juhu-primator-komarna-keszegh-lobuje-u-ministerky-za-divadlo-matice-slovenskej/?ref=list
História - Nomencída uhorských urbanoným na Hornej Zemi?
Genocída maďarských toponým na južnom Slovensku / s koncom 1. svetovej vojny, pádom Uhorskej monarchie a Trianonskou dohodou Slovensko prišlo k obrovským územiám ako slepé kura k zrnu (a čosi malé aj v tom čase stratilo, a síce slovenské dediny - územia - na severovýchod a severozápad od Vysokých Tatier, v prospech Poľska). Na týchto územiach bolo prevažne maďarské obyvateľstvo, a teda aj miestne názvy boli v Maďarčine.
https://dennikn.sk/blog/1968045/genocida-madarskych-toponym-na-juznom-slovensku/?ref=list
Pomocnú ruku Libanonu podáva aj Maďarsko: Do Bejrútu pošle jeden milión eur
Maďarsko poskytne Libanonu jeden milión eur humanitárnej pomoci prostredníctvom programu Hungary Helps na odstraňovane škôd vzniknutých po utorkových mohutných explóziách neďaleko centra metropoly Bejrút. Oznámil to v stredu v Budapešti štátny tajomník úradu vlády zodpovedný za pomoc prenasledovaným kresťanom Tristan Azbej.
https://www.topky.sk/cl/11/1947343/Pomocnu-ruku-Libanonu-podava-aj-Madarsko--Do-Bejrutu-posle-jeden-milion-eur
Pozostalí obetí havárie v Hejciach trvajú na nevine pilotov a posádky
Občianske združenie AN-24 (5605) - Hejce na základe svojich získaných dôkazov a poznatkov aj po odtajnení spisu naďalej trvá na nevine pilotov a posádky lietadla pri havárii vojenského špeciálu v roku 2006. Nesúhlasí ani s tým, že sa nepotvrdila chyba techniky.
https://www.teraz.sk/slovensko/pozostali-obeti-havarie-v-hejciach-tr/484410-clanok.html
Väčšina maďarských univerzít začne akademický rok hybridnou výučbou aj cez internet
https://www.webnoviny.sk/vskolstve/vacsina-madarskych-univerzit-zacne-akademicky-rok-hybridnou-vyucbou-aj-cez-internet/
Počet úmrtí na COVID-19 v Maďarsku dosiahol 600
https://www.teraz.sk/zahranicie/pocet-umrti-na-covid-19-v-madarsku-d/485047-clanok.html
Do problematického domova v Budapešti zakázali prijímať seniorov
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-do-problematickeho-domova-v/484542-clanok.html
Organizátori po rozhodnutí maďarskej vlády rušia letné festivaly
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-organizatori-po-rozhodnuti/483823-clanok.html
Ani po 15. auguste v Maďarsku nebudú možné podujatia pre vyše 500 ľudí
https://www.teraz.sk/zahranicie/ani-po-15-auguste-nebudu-mozne-poduj/483734-clanok.html
V Maďarsku si občania po návrate z rizikových krajín zaplatia za testy
https://www.teraz.sk/zahranicie/od-soboty-si-musia-obcania-madarska-po/483536-clanok.html
OZ žaluje MOL, žiada pre malých akcionárov Slovnaftu doplatok
Občianske združenie sa pred vytesnením minoritných akcionárov zo spoločnosti Slovnaft stalo akcionárom Slovnaftu, keď kúpilo desať akcií spoločnosti.
https://www.teraz.sk/ekonomika/oz-zaluje-mol-ziada-pre-malych-akcio/484600-clanok.html
Jazeru Balaton hrozí premnoženie rias a siníc
Najväčšie zdravotné problémy spôsobujú sinice - cyanobaktérie, ktoré môžu u ľudí vo vode vyvolať zápal očí alebo kože, v prípade prehltnutia takto infikovaná voda môže spôsobiť zvracanie či hnačku.
https://www.teraz.sk/ekonomika/madarskemu-jazeru-balaton-na-zapade-h/484865-clanok.html
Miera nezamestnanosti v Maďarsku v 2. kvartáli vzrástla
https://www.teraz.sk/ekonomika/socialne-miera-nezamestnanosti-v-mada/483562-clanok.html
Na schôdzu parlamentu k summitu EÚ neprišli poslanci Fideszu
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-na-mimoriadnu-schodzu-parlam/484493-clanok.html
Maďarsko podporuje návrat jezídskych utečencov do vlasti
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-podporuje-navrat-jezidskych/484759-clanok.html
Stovka utečencov sa pokúsila ilegálne prekročiť maďarské hranice
https://www.teraz.sk/zahranicie/stovka-utecencov-sa-pokusila-ilegalne/484973-clanok.html
Nový vládny dotazník vyplnilo v Maďarsku už vyše milióna ľudí
Konzultácie vo forme politických dotazníkov zasielaných občanom zaviedla druhá Orbánova vláda v roku 2010. Odvtedy sa občania mali touto formou možnosť vyjadriť k otázkam dôchodkov, ústavy, sociálnej sféry, minimálnej mzdy a v dotazníku „Zastavme Brusel!” aj k záležitostiam terorizmu, migrácie, prisťahovaleckej politiky či Európskej únie. Dotazník „Zastavme Brusel!” z konca roka 2017 o údajnom Sorosovom migračnom pláne vyplnilo rekordných 2,31 milióna ľudí. Maďarské opozičné strany tvrdia, že vládne konzultácie sú iba drahou vládnou propagandou. Spochybňujú aj pravdivosť informácií o počte respondentov.
https://www.teraz.sk/zahranicie/novy-vladny-dotaznik-vyplnilo-v-mada/483402-clanok.html
Vedenie Index.hu a vyše 60 novinárov podalo výpoveď
„Roky sme zdôrazňovali, že podmienkou nezávislosti servera je nezasahovanie do obsahu článkov a nezasahovanie do personálneho zloženia redakcie či jej konštrukcie zvonka. Prepustením Dullu bola porušená druhá podmienka. Je to jednoznačný zásah do zloženia redakcie, čo nemôžme vnímať inak ako pokus o otvorený nátlak...“
https://www.teraz.sk/zahranicie/vedenie-indexhu-a-vyse-60-novinarov-p/482697-clanok.html
Jourová vyjadrila znepokojenie nad situáciou okolo servera Index.hu
Nemožno dopustiť podľa nej dopustiť, aby ekonomický tlak vytváral politický nátlak.
https://www.teraz.sk/zahranicie/jourova-vyjadrila-znepokojenie-nad-situ/482636-clanok.html
V Budapešti sa demonštrácia za slobodu tlače skončila bez incidentov
Niekoľko tisíc protestujúcich skandovalo v piatok večer na budínskom Hradnom vrchu v Budapešti heslo „Slobodné Maďarsko, slobodné médiá!” Demonštráciu na podporu nezávislého spravodajského webu Index.hu zorganizovala mimoparlamentné hnutie Momentum, ku ktorému sa pridala aj opozičné hnutie Jobbik.
https://www.teraz.sk/zahranicie/v-budapesti-sa-bez-incidentov-skoncila/482746-clanok.html
Novinári odchádzajúci z Indexu odkázali, že pripravujú nové médium
„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.“
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-novinari-odchadzajuci-z-in/484424-clanok.html
Orbánova popularita je najvyššia za posledných päť rokov
https://www.teraz.sk/zahranicie/prieskum-orbanova-popularita-je-najvy/482411-clanok.html
Minister obrany SR Jaroslav Naď rokoval v Budapešti
22. júla 2020 - (tasr)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3072155069550115
Možnosti vzájomnej spolupráce a realizácie spoločných projektov v oblastiach obrannej politiky a zbrojárskeho priemyslu boli hlavnou témou rokovaní ministra obrany SR Jaroslava Naďa so šéfom rezortu obrany Maďarska Tiborom Benkőom, ktoré sa konali v utorok a 22. júla 2020 v Budapešti. Naď pripomenul, že rokovania sa týkali aj spolupráce Slovenska s Maďarskom v rámci Európskej únie, NATO i v rámci zoskupenia Vyšehradská štvorka (V4). Podčiarkol, že jeho návšteva je potvrdením dobrých vzťahov medzi Slovenskom a Maďarskom. Slovenský minister podotkol, že armáda plnila nenahraditeľnú úlohu aj v ochrane proti šíreniu nového druhu koronavírusu. Podľa jeho slov bol aj taký týždeň, keď bolo v rámci epidemiologických krokov nasadených až 1500 príslušníkov slovenských ozbrojených síl. Ministri sa zhodli na tom, že výzvam Európy a sveta možno čeliť iba spoločnými silami, spoločnou vôľou a spoločnou prácou. Deklarovali, že čo najskôr chcú podpísať dvojstrannú medzištátnu dohodu o spoločnom dohľade nad vzdušným priestorom. Naď avizoval, že do prípravných prác projektu veliteľstva na úrovni divízie, ktoré iniciovalo Maďarsko v záujme zaručenia bezpečnosti strednej Európy, sa chce aktívne zapojiť aj Slovensko. Benkő oznámil, že Maďarsko aj Slovensko robia výrazné kroky v rozvoji vojenskej sily, v rámci ktorých boli spustené viaceré programy. Rokovali preto aj o možnostiach spoločnej realizácie takýchto programov. Podľa informácie tlačového odboru Ministerstva obrany SR obaja ministri vyjadrili spokojnosť s úrovňou a frekvenciou spolupráce ozbrojených síl v oblasti cvičení - BRAVE WARRIOR, TOXIC VALLEY, COOPSEC či SLOVAK SHIELD. Ďalším výborným príkladom slovensko-maďarského vojenského partnerstva je projekt TISA, ktorého cieľom je poskytovať pomoc civilnému obyvateľstvu a zúčastňovať sa na znižovaní škôd pri katastrofách v povodí rieky Tisy. „Každý spoločný projekt prispieva k rozvoju dobrých vzťahov medzi susediacimi štátmi, preto sme otvorení aj ďalším možnostiam vojenskej a obrannej spolupráce,” povedal minister J. Naď. Šéfovia rezortov obrany diskutovali aj o možnostiach spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom pri modernizácii a akvizícii. Minister Naď pri tejto príležitosti priblížil maďarskému kolegovi aktuálny postup v rámci modernizačných projektov techniky Ozbrojených síl SR vrátane prioritného procesu obstarávania rádiolokačnej techniky.
Na Slovensko sa vlani prisťahovalo 7016 ľudí, odišlo 3384
29. júla 2020 - (tasr)
Na Slovensko sa vlani prisťahovalo 7016 ľudí a vysťahovalo sa 3384 obyvateľov. Vyplýva to z publikácie Štatistického úradu (ŠÚ) SR s názvom My v číslach - Zahraničné sťahovanie 2019. V prípade prisťahovaných išlo najmä o občanov SR (4530), Českej republiky (408), Maďarska (369) a Ukrajiny (283). Trvalý pobyt si však na Slovensku nahlásili napríklad aj občania Albánska (14), Spojených štátov (12) a Iránu (11). Predchádzajúcim bydliskom prisťahovaných boli najčastejšie Česká republika (1631), Spojené kráľovstvo (1165), Rakúsko (640) či Nemecko (499). V štatistikách prisťahovaných podľa miesta narodenia dominujú ľudia narodení v Česku (1419), na Slovensku (1137), ďalej v Spojenom kráľovstve (1041) a na Ukrajine (487). Na Slovensko sa prisťahovali napríklad aj narodení v Austrálii (36), vo Vietname (28) a Číne (20). Z 3384 vysťahovaných išlo v 3345 prípadoch o občanov SR. Najčastejšie sa odsťahovali do Českej republiky (1142), Rakúska (760), Spojeného kráľovstva (329) a Nemecka (241). Celkovo 86,2 percenta ľudí zostalo v krajinách Európskej únie. Za prisťahovaných považuje úrad osoby, občanov SR alebo cudzincov, ktoré sa prihlásili na trvalý pobyt na území SR. Vysťahovaný - znamená osobu, ktorá sa, naopak, z trvalého pobytu v SR odhlásila.
Slováci dlhodobo žijúci v zahraničí zrejme neprídu o občianstvo
28. júla 2020 - (sita)
Slovákov dlhodobo žijúcich v zahraničí zrejme čakajú veľké zmeny. Vláda Igora Matoviča po svojom nástupe deklarovala úmysel umožniť občanom SR dlhodobo žijúcim na území iného štátu nadobudnúť občianstvo toho štátu bez straty občianstva SR. Rezort vnútra už ukončil predprípravnú fázu chystanej novely zákona o štátnom občianstve, ktorá by mala zabrániť, aby oň prišli ľudia dlhodobo žijúci v zahraničí. Ako sa ďalej uvádza v predbežnom oznámení, ktoré bolo zverejnené na informačnom portále Slov-lex, cieľom novely má byť naplnenie záväzku programového vyhlásenia vlády. Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) totiž po svojom nástupe deklarovala úmysel umožniť občanom Slovenska, ktorí dlhodobo žijú na území iného štátu, nadobudnúť občianstvo toho štátu bez straty slovenského občianstva. „Navrhuje sa umožniť občanom SR dlhodobo žijúcim na území iného štátu nadobudnúť občianstvo toho štátu bez straty občianstva SR, riešiť situáciu osôb, ktoré na základe platného zákona prišli o štátne občianstvo SR a zjednodušiť podmienky nadobúdania štátneho občianstva pre Slovákov žijúcich v zahraničí,“ uvádza sa v predbežnej informácii k príprave novely. Rezort vnútra pripomína, že podľa súčasne platnej legislatívy občan SR stráca štátne občianstvo dňom, ktorým na základe výslovného prejavu vôle, ktorým je žiadosť, vyhlásenie alebo iný úkon smerujúci k nadobudnutiu cudzieho štátneho občianstva, dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo. „K strate štátneho občianstva nedôjde, ak štátny občan SR nadobudol cudzie štátne občianstvo v súvislosti s uzavretím manželstva so štátnym občanom cudzieho štátu, a to za predpokladu, že cudzie štátne občianstvo manžela nadobudol za trvania spoločného manželstva. K strate štátneho občianstva nedôjde ani vtedy, ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté narodením,“ uvádza ministerstvo. Dodáva, že verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov či návrhov v intenciách vecného zamerania. Podľa pripomienky, ktorú rezortu zaslali koaliční poslanci Ondrej Dostál (klub SaS) a Ján Benčík (Za ľudí) by občania Slovenska mali mať možnosť nadobúdať občianstvo iného štátu bez straty slovenského občianstva bez ohľadu na to, či ide o občanov SR krátkodobo alebo dlhodobo žijúcich na území iného štátu, alebo o občanov žijúcich na území SR. Podľa Dostála by tiež novela mala umožniť znovunadobudnutie štátneho občianstva SR všetkým osobám, ktoré o neho na základe zákona z roku 2010 prišli.
Návrh novely zákona o štátnom občianstve nerieši situáciu domácich menšín
6. augusta 2020 - (topky.sk)
Pripravovaná novela zákona o štátnom občianstve nerieši situáciu ľudí, ktorí nadobudli ďalšie občianstvo inou cestou ako rodinnou väzbou či trvalým pobytom. Týka sa to najmä príslušníkov domácich menšín, keďže niektoré okolité krajiny pre nich ponúkajú občianstvo na etnickej báze. Ide najmä o Maďarov, ale perspektívne aj o slovenských Chorvátov či Srbov, ktorí by mali záujem nadobudnúť občianstvo na báze ich národnostnej príslušnosti. Poukazuje na to analýza Inštitútu Mateja Bela (IMB). Informoval o tom výkonný riaditeľ IMB Péter Morvay. Vládny návrh je podľa IMB zbytočne komplikovaný a tvorí výnimky zo zlého pravidla. „Stará sa o niektoré 'populárnejšie' skupiny občanov - voličov, ale menšiny a tých, ktorí už svoje občianstvo v minulosti stratili bez toho, aby mali trvalý pobyt v zahraničí, zároveň opäť nechá napospas osudu,” konštatujú autori. Návrh podľa IMB pomáha zahraničným Slovákom, občanom Českej republiky, ľuďom s trvalým pobytom v zahraničí a občianstvom po manželovi či manželke. Autori analýzy chcú, aby sa otočila logika zákona. Navrhujú vypustiť automatickú stratu občianstva pre nadobudnutie iného štátneho občianstva, a zároveň v zákone pomenovať výnimky, kde získanie iného občianstva znamená pre Slovensko problém, napríklad ohrozenie bezpečnosti krajiny. „Ťarcha dôkazu by tak prešla z občana, ktorý musí hľadať a dokazovať, že spĺňa výnimku pre nestratenie občianstva, na štát, ktorý by musel dokázať, že nadobudnutie iného štátneho občianstva danej osoby je pre Slovensko nežiaduce,” približujú. Zmenu predložia aj v pripomienkovom konaní. Podľa návrhu novely zákona o štátnom občianstve, ktorú predložilo Ministerstvo vnútra SR do medzirezortného pripomienkového konania, by slovenské občianstvo mohli nadobudnúť aj osoby so slovenským pôvodom po jednom z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov. Slovenský pas by už nemuseli strácať ľudia, ktorí získali občianstvo iného štátu osvojením, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa. Rezort chce návrhom zmierniť podmienky, za ktorých prichádza k strate slovenského občianstva. Slovenský pas strácajú ľudia, ktorí prijali občianstvo iného štátu, na základe zákona, ktorý prijala prvá vláda Roberta Fica (Smer-SD). Niekdajší kabinet reagoval právnou normou v roku 2010 na maďarský zákon, ktorý od roku 2011 zjednodušuje udeľovanie dvojakého občianstva zahraničným Maďarom. Doteraz stratilo slovenské občianstvo 3384 ľudí.
Ako majú Slovákov zaškatuľkovaných ľudia vo svete?
Niektoré predstavy sú úplne bludy, ale niektoré sedia ako „r*ť na šerbeľ“
https://emefka.sk/co-si-o-slovakoch-a-slovensku-myslia-ludia-zo-zahranicia/
Na haluškách s Pali báčim / Slováci v maďarskom mori
Diána Marosz: Slovenské jazykové ostrovy v Maďarsku postupne zanikajú. / Pán učiteľ Pavol Láska / Keď vo Veňarci vymrie slovenčina / Môže za to aj cirkev? / „Školu môžu rovno prestavať na starobinec...“
https://www.postoj.sk/58316/na-haluskach-s-pali-bacim
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3066285420137080
Medzištátna doprava s Maďarskom sa obnovuje od pondelka
Obnovenie dopravy povedie na trase pohraničná priechodová stanica Štúrovo - Szob. Pre cestujúcich bude opätovne vypravených osem párov EuroCity vlakov a jeden nočný pár EuroNight.
https://www.teraz.sk/ekonomika/zsr-medzistatna-doprava-s-madarskom/479676-clanok.html
V Slovinsku vznikol nový slovenský spolok
30. júla 2020 - (topky.sk)
Slovenská krajanská komunita vo svete sa rozrastá. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) informoval vo štvrtok o vzniku nového krajanského spolku v slovinskej metropole Ľubľana. Društvo Slovakov in prijateljev Slovaške v Sloveniji (Spolok Slovákov a priateľov Slovenska v Slovinsku) je vôbec prvým takýmto spolkom vo vyše dvojmiliónovej krajine. Spolok oficiálne zaregistrovali koncom mája, ustanovujúca schôdza sa pôvodne mala uskutočniť 18. júla. „Z dôvodu sprísnených obmedzení zhromažďovania v Slovinsku v dôsledku pandémie koronavírusu sa uskutoční v neskoršom termíne,” informoval ÚSŽZ. Medzi plánované aktivity slovenského spolku v Slovinsku, ktorého primárnou úlohou má byť zvyšovanie povedomia o Slovensku, patrí organizácia folklórneho festivalu, súťaž vo varení i vydávanie časopisu. V súčasnosti už naplno funguje stránka spolku na sociálnej sieti.
Milana Jána Pilipa vymenovala vláda SR za nového predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
15. júla 2020 - (uszz.sk / vlada.gov.sk)
Novým predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) sa stal Mgr. Milan Ján Pilip. Vláda Slovenskej republiky ho do funkcie schválila dňom 16. júla 2020 na rokovaní jej 30. schôdze v stredu 15. júla 2020. Mgr. Milan Ján Pilip (narodený 5. septembra 1980 v Bardejove) je absolventom Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (1999-2004), odbory politológia a filozofia (Mgr.). Stredoškolské vzdelanie získal na Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove (1995-1999). V minulosti pracoval v komisiách v dotačnom programe Kultúra národnostných menšín. Od roku 2014 až doteraz pôsobil vo Výbore pre národnostné menšiny a etnické skupiny, v ktorom bol od mája 2019 podpredsedom. Od minulého roka tiež pracoval pre Radu vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Od roku 2005 pracuje pre Ministerstvo obrany SR. Od roku 2014 až po súčasné obdobie vykonáva funkciu poslanca mestského zastupiteľstva v Bardejove. Od roku 2012 pôsobí v Okrúhlom stole Rusínov Slovenska, v ktorom od roku 2019 zastáva funkciu tajomníka. Aktívne komunikuje v anglickom a poľskom jazyku, v mierne pokročilom stupni ovláda aj chorvátsky a srbský jazyk. / Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí dočasne riadil podpredseda úradu Peter Prochácka po tom, ako Ján Varšo na základe vlastnej žiadosti požiadal ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka listom z 22. júna 2020 o uvoľnenie z postu predsedu ÚSŽZ. ÚSŽZ zabezpečuje v súčinnosti s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR výkon štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a štátnu podporu krajanov. Koordinuje a zabezpečuje tiež v rámci informačného systému dokumentačnú činnosť o krajanských komunitách.
Milan Ján Pilip: Mojím hlavným cieľom je pomáhať ľuďom
17. júla 2020 - (ahoj.tv)
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí má nového predsedu. Je ním bardejovský rodák Milan Ján Pilip. Nový predseda nám prezradil svoje prvé dojmy a načreli sme aj do problematík, ktorým sa profesijne venuje.
- Od štvrtka zastávate funkciu nového predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Stanovili ste si nejaké konkrétne ciele, ktoré by ste chceli v najbližšej dobe dosiahnuť?
- Úlohy, ktoré budem plniť, sú už dané vládou Slovenskej republiky (SR), ktorej sa pri výkone funkcie budem zodpovedať. Aktuálne sa spracováva Koncepcia štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na nasledujúce obdobia. Okrem toho si vláda dala vo svojom programovom vyhlásení ambiciózne ciele vo vzťahu k našim krajanom v zahraničí. Som rád, že aj Slovensko sa o svojich rodákov stará tak, ako to modernej a demokratickej krajine prináleží. Je mi cťou participovať na tomto procese a môj hlavný cieľ je pomáhať ľuďom. Sú to naši rodáci, príbuzní a priatelia. Týmto sa chcem poďakovať členom vlády SR za dôveru, ktorú mi zverili.
- Čo hovoríte na to, že vás vláda vymenovala práve na tento post?
- Bol som oslovený, nakoľko som doteraz pôsobil v oblasti národnostných menšín (ostávam tam pôsobiť aj naďalej). Tu ide o podobnú činnosť, len s tým rozdielom, že cieľovou skupinou sú namiesto národnostných menšín žijúcich na Slovensku ľudia - Slováci a tiež občania SR, ktorí žijú v zahraničí.
- Aktívne komunikujete problematiku národnostných menšín, za sebou máte bohaté skúsenosti v tejto oblasti. Ako vnímate Slovensko vo vzťahu k minoritám?
- Vo vzťahu k národnostným menšinám nám chýba zákon o národnostných menšinách. Ústava SR síce garantuje národnostným menšinám práva, no odkazuje sa na vykonávací zákon. A ten my nemáme. Taktiež je Slovenská republika viazaná medzinárodnými dokumentmi, pričom niektoré ich ustanovenia je ťažké aplikovať, pretože nie sú premietnuté do národnej legislatívy. Ide o oblasti vzdelávania, kultúry, používania jazyka, kde sa už ale urobilo veľa dobrej práce. No veľké rezervy máme v oblasti participácie národnostných menšín na rozhodovaní o veciach, ktoré sa ich týkajú.
- Od minulého roka ste mali možnosť pracovať pre Radu vlády aj v oblasti rodovej rovnosti. Darí sa našej krajine držať rovnováhu rovnosti príležitostí?
- Slovensko je našťastie demokratická krajina, kde platia základné práva a slobody. Máme však samozrejme aj veľké rezervy, a to v spomínanej oblasti rodovej rovnosti, či aktuálne riešených otázok reprodukčných práv žien. Napríklad v otázkach práv ľudí LGBTI nás predbehla už aj Čierna Hora, čo je tak trochu naša hanba.
- Angažujete sa i v komunálnej politike Bardejova. Väčšina mladých, často kvalifikovaných ľudí, musí za prácou vycestovať do iných kútov Slovenska či zahraničia. Nerokuje sa o možnostiach, ktoré by zabezpečili udržanie týchto ľudí na východnom Slovensku?
- Nielen že sa o tom rokuje, ale aj v tomto si vláda dala ambiciózne ciele vo svojom programovom vyhlásení. Verím, že sa aj napriek aktuálnej pandemickej kríze podarí z týchto cieľov čo najviac naplniť.
Milan Resutík: Moji ľudia - moje kraje - Vladimír Dolinay
31. júla 2020 - (resutik.blog.sme.sk)
Tešil som sa, keď sa dal na lokálnu politiku. Mladý a s víziou o svete. Korektný a slušný. Keď sa stal štátnym tajomníkom, začal som viacej veriť, že sú tu noví mladí ľudia, ktorí sú zárukou zmeny smerom k politickej slušnosti... Vlada Dolinaya som spoznal ako učiteľa v slovenskej minoritnej škole v rumunskom Bihore. Vyslalo ho slovenské ministerstvo, aby vzdelával v slovenčine deti zo slovenskej národnostnej menšiny. Nepochybujem, že na tento post doma nemal veľa konkurentov, lebo - úprimne povedané - rumunský zastrčený vidiek nebol žiadnou výhrou: zapadnuté a neprístupné dedinky, osady či lazy, bez vodovodov, dokonca nie v jednom prípade aj bez elektrického prúdu, bez kníh, bez učebníc, bez učebných pomôcok. To bola rehoľa, vskutku tvrdá rehoľa na celý život. Ba dnes môžeme so smútkom povedať, že to bola rehoľa až po smrť... Keďže som sám chodil medzi Slovákov do Rumunska od roku 1968 veľmi často, blízky mi bol každý, kto sa touto cestou uberal. V to marcové ráno, keď sme na ceste stretli skrehnutého Vlada Dolinaya, prituhlo. Prisadol k nám do auta, aby sa z Huty (rumunsky Šinteu) zviezol do Alešdu, aby nám stihol porozprávať, čo všetko treba urobiť, zorganizovať, absolvovať pre zlepšenie kultúrneho, duchovného, ale aj materiálneho života Slovákov v Rumunsku: pripraviť projekty, požiadať o granty, hľadať sponzorov, zabezpečiť knihy pre školy a pre knižnice, zabezpečiť významných hostí zo „starého kraja“... Keby bol pokračoval s nami aj ďalej, bolo by tých „povinností“ a poslaní isto ďaleko viac. Lebo on nezotrvával iba pri Slovákoch z rumunského Bihoru, ale v srdci nosil aj Vojvodinu, Banát či Chorvátsko. A pravdaže, Kovačicu... On sa nebúchal pateticky do slovenských pŕs, on konal... Potešil som sa, keď niekoľko rokov po návrate domov vstúpil do lokálnej politiky. On jej totiž vynikajúco rozumel. Bola mu blízka. Mladý, s optimistickou víziou o svete. Korektný, skromný a slušný. No a keď sa v tomto roku stal štátnym tajomníkom, začal som opäť nadobúdať strácajúcu sa dôveru, že napriek všetkým tým novým vydriduchom a obchodníkom so vzdelaním, ktorí vystriedali starých vydriduchov a obchodníkov so všetkým, žijú tu zanietení mladí ľudia, ktorí sa stanú skutočnou zárukou zmeny smerom k politickej slušnosti... Ľudia, ktorí sa mali stať budúcnosťou... Za krátky čas, ktorý mal k dispozícii, nestihol ešte vtlačiť svoju pečať do fungovania a rozvoja slovenskej kultúry. Ono to len malo prísť, zatiaľ to bola len vízia, sníval sen o svojej práci, lebo on prácu miloval. A keďže to už definitívne nepríde, znova začínam prepadať skepse, že zmenu, tú sľubovanú totálnu zmenu v živote spoločnosti bude veľmi ťažké uskutočniť, keď odchádzajú takí ako Vladimír Dolinay, štátny tajomník Ministerstva kultúry. Život pobeží ďalej, ale priestor pre dobro zostane prázdnejší o to, čo doňho mohol vložiť.
V Bratislave si pripomenuli Pamätný deň Slovákov žijúcich v zahraničí
6. júla 2020 - (tasr)
Desiatky zahraničných Slovákov si spolu s predstaviteľmi štátnych orgánov a inštitúcií cez víkend v Bratislave pripomenuli Pamätný deň Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý bol stanovený na 5. júla. Pripomienková slávnosť sa uskutočnila pri základnom kameni potenciálneho Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Sade Janka Kráľa v Petržalke. TASR o tom informoval Ľudovít Pomichal z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). „V scenérii symbolov dotvárajúcich v príbehu troch storočí atmosféru nášho stretnutia, žiada sa vyjadriť kontinuitu neľahkej cesty, ktorou, hnaný večitou túžbou po jazykovej a národnej identite, štátnosti i slobode mysle, slova aj vyznania, ako aj medzinárodného uznania, prešiel slovenský národ,” poznamenal Pomichal. V Sade Janka Kráľa sa tento rok so Slovákmi žijúcimi na Slovensku zvítali Slováci z Českej republiky, Kanady, Maďarska, Rakúska, Srbska a Ukrajiny. Na podujatí sa zúčastnil aj Peter Prochácka, ktorý je od 1. júla poverený vládou SR riadením ÚSŽZ, ale tiež generálny riaditeľ sekcie ministra Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Michal Kottman, štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Vladimír Dolinay i vicestarostka Petržalky Lýdia Ovečková.
Krajania slávili Pamätný deň zahraničných Slovákov
na tradičnej pripomienke v Sade Janka Kráľa v Petržalke
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4932/krajania-slavili-pamaetny-den-zahranicnych-slovakov-na-tradicnej-pripomienke-v-sade-janka-krala-v-petrzalke
Vladimír Skalský: Krajanská politika po voľbách
Ako ďalej s inštitucionalizáciou štátnej politiky voči krajanom? / Má zmysel Úrad pre Slovákov v zahraničí zachovať, a to pod kuratelou rezortu zahraničia, kde vznikajú synergické efekty so sieťou zastupiteľských úradov. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí bol zachovaný... / Bez výhrad podporujeme zámer vlády, ktorá podľa svojho programového vyhlásenia umožní občanom SR dlhodobo žijúcim na území iného štátu nadobudnúť občianstvo toho štátu bez straty občianstva SR. Vláda SR bude tiež riešiť situáciu osôb, ktoré na základe platného zákona prišli o štátne občianstvo SR, tak, aby im bolo vrátené na základe štandardných európskych princípov nadobúdania občianstva, a zjednoduší podmienky nadobúdania štátneho občianstva pre Slovákov žijúcich v zahraničí. / Predpokladáme, že rozpočet grantového programu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa v zmysle programového vyhlásenia vlády bude postupne približovať Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Ten v roku 2020 na podpornú činnosť alokoval 7 600 000 eur.
http://www.slovacivosvete.sk/3148/krajanska-politika-po-volbach.php
Nová pravda o vojvodinských Slovákoch zavraždených v II. sv. vojne
Po 75 rokoch zisťujeme úplne novú pravdu o vojvodinských Slovákoch zavraždených v II. sv. vojne. Obeťami hrôzostrašnej razie v Južnej Báčke, páchanej zo strany maďarských fašistických jednotiek, boli totiž aj Slováci. Oficiálne doklady o fašistických vyčíňaniach, v ktorých bolo zavraždených viac tisíc osôb, nateraz svedčili o obetiach z radu Srbov, Židov a Rómov, ba dokonca aj Rusínov, Maďarov a Rusov, avšak Slováci sa vôbec nespomínali. Na tejto stránke sme na to poukazovali už viac rokov...
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/10976-nova-pravda-o-vojvodinskych-slovakoch-zavrazdenych-v-ii-sv-vojne
Ignác Gessay - zástupca Alberta Apponyiho
Americkí Slováci začiatkom 20. storočia vystúpili proti maďarskej asimilačnej politike. Jedným z nich bol aj Ignác Gessay - pôvodne učiteľ z Tvrdošína, ktorý pre svoje národné cítenie sa doma neuživil:
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/28918-historky-ignac-gessay-zastupca-alberta-apponyiho
Nechcel život so zviazanými rukami
https://www.uszz.sk/sk/stranka/3344/slovensky-narodovec-ignac-gessay-nechcel-zivot-so-zviazanymi-rukami
I. Gessay: Rozpomienka na uzavretie Československej dohody
https://zlatyfond.sme.sk/dielo/1969/Gessay_Rozpomienka-na-uzavretie-Ceskoslovenskej-dohody/1
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3038148719617417
Spomienková slávnosť na pamiatku J. Viktorína
Slovenská samospráva VIII. obvodu Budapešti 18. júla o 11. hodine usporiada spomienkovú slávnosť pri hrobe Jozefa Viktorína vo Vyšehrade. Pre záujemcov z Budapešti bude k dispozícii autobusový odvoz. Autobus sa pohne od budapeštianskej slovenskej školy (Ul. Lomb 1-7.) o 9. hodine. Organizátori srdečne čakajú všetkých záujemcov. Prihlásiť sa môžete na č. tel.: +36 70 3161440.
Pamätný deň J. Viktorína vo Vyšehrade
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/703-pamatn-de-jozefa-viktorina-vo-vyehrade
Slováci v Maďarsku nezabúdajú na Viktorína
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/1209-slovaci-v-maarsku-nezabudaju-na-viktorina
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3038253682940254
Senváclav - Chodník Spartacusa
Jedna z najobľúbenejších peších turistických trás Maďarska
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=3044252329007056
Maďarský parlament schválil štátny rozpočet na rok 2021
3. júla 2020 - (tasr)
Ochrana proti nákaze novým koronavírusom, oživenie ekonomiky, ochrana pracovných miest a podpora tvorby nových pracovných miest sú v centre štátneho rozpočtu Maďarska na rok 2021, ktorého návrh poslanci Národného zhromaždenia v piatok schválili. Podľa agentúry MTI za vládny návrh hlasovalo 133 poslancov vládneho bloku Fidesz-KDNP, proti bolo 61 zákonodarcov. Minister financií Mihály Varga zdôraznil, že pri tvorbe rozpočtu zachovali aj hodnoty, na ktorých boli postavené predchádzajúce rozpočty a na ktorých stavia hospodárska politika vlády. „Vláda naďalej podporuje rodiny a výchovu detí, ctí si seniorov a chce udržať bezpečnosť krajiny,” dodal šéf rezortu. Kabinet podľa jeho slov ráta na rok 2021 so 4,8-percentným rastom ekonomiky a s deficitom štátneho rozpočtu vo výške 2,9 percenta, pričom štátny dlh by mal klesnúť na 69,3 percenta HDP. Ani jeden z pozmeňovacích návrhov opozičných poslancov nebol schválený. Podľa strany Dialóg (Párbeszéd) rozpočet je pomstou vlády samosprávam, ktoré sú vedené opozičnými stranami.
Orbán: SR má usporiadanejšie verejné financie než mnoho krajín západu
3. júla 2020 - (tasr)
Finančná situácia Slovenska je usporiadanejšia než v prípade mnohých krajín Západu, vyhlásil v piatok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu Kossuth Rádió. „Maďari si myslia, že na Západe je všetko lepšie. Avšak keď človek trochu viac vidí do vecí, zistí, že napríklad také Slovensko má konsolidovanejšie financie než krajiny Západu, a to aj napriek tomu, že Slovensko prešlo obdobím komunizmu,” konštatoval Orbán. Zároveň dodal, že Maďari si iba pomaly začínajú uvedomovať, že perspektíva strednej Európy sa zmenila - „finančné záležitosti máme usporiadanejšie, problémom však je, že sme chudobnejší”. Premiér podčiarkol, že krajiny Vyšehradskej štvorky nesmú doplatiť na bruselské rozhodnutia. Dodal, že debaty v Európe týkajúce sa oživenia ekonomiky po pandémii koronavírusu sú veľmi vyhrotené. V súvislosti s aktuálnym nemeckým predsedníctvom v Rade EÚ povedal, že ak sa k Maďarsku bude pristupovať v debatách férovo, tak bude spolupráca s Nemeckom možná. „Je však ťažké prinútiť spolupracovať vodu s ohňom, lebo napríklad v otázkach migrácie sa nezhodujeme. My chceme problémy riešiť podporou maďarskej rodiny a maďarských detí, pričom Nemci o tom uvažujú inak,” dodal. Orbán pripomenul, že v piatok parlament rozhodne o štátnom rozpočte Maďarska na rok 2021, v ktorom z najdôležitejších opatrení vyzdvihol proces obnovy vyplácania 13. mesačného dôchodku a výrazné posilnenie podpory starostlivosti o dieťa.
Slovensko je na zozname krajín s výnimkou z odporúčania necestovať
Okrem Slovenska sa na zozname nachádzajú napríklad aj susedné štáty Česko, Rakúsko, Poľsko a Maďarsko a i krajiny, ktoré v minulosti zaznamenali veľký počet prípadov ochorenia COVID-19.
https://www.teraz.sk/slovensko/slovensko-je-na-zozname-krajin-ktore/478304-clanok.html
Maďarsko má najviac pľúcnych ventilátorov na počet obyvateľov na svete
1. júla 2020 - (tasr)
Od vypuknutia koronavírusovej pandémie v Maďarsku desaťnásobne stúpol počet zariadení na pľúcnu ventiláciu. Podľa stredajšej informácie internetového vydania týždenníka Heti Világgazdaság na základe údajov spravodajského servera Euronews vyplýva, že na 100 000 obyvateľov pripadá v Maďarsku až 100 pľúcnych ventilátorov, pričom v 22 rôzne rozvinutých krajinách, ktoré Euronews preveroval, je priemer na 100 000 obyvateľov len 26 takýchto zariadení. Rebríček počtu pľúcnych ventilátorov tak vedie Maďarsko, kde je už teraz 10 000 zariadení na umelé dýchanie, pričom objednaných je ďalších 6000 kusov. Heti Világgazdaság podotýka, že Euronews nepreveroval kvalitu ani cenu zariadení. Spojené štáty sú v rebríčku druhé s počtom 53,93 jednotky na 100 000 obyvateľov, pričom v Mexiku ich je v tomto pomere iba 1,6. Slovensko podľa Euronewsu eviduje 600 pľúcnych ventilátorov, v prepočte na uvedený počet osôb ich je 10,99. Z európskych krajín sú na dolných priečkach rebríčka Švédsko s 5,3 a Taliansko s 8,8 zariadeniami na 100 000 obyvateľov.
Orbánova popularita medzi Maďarmi jednoznačne v čase pandémie stúpla
1. júla 2020 - (tasr)
Popularita maďarského premiéra Viktora Orbána vplyvom opatrení vlády proti koronavírusovej pandémie jednoznačne stúpla. Vyplýva to z údajov prieskumu inštitútu Nézőpont zverejnených v stredu agentúrou MTI, podľa ktorých s prácou Orbána vyjadrilo spokojnosť 62 percent Maďarov. V roku 2018 a 2019 sa pohyboval pomer spokojných s vládou premiéra Orbána okolo 50 percent, začiatkom tohto roka už tento pomer stúpol na 54 percent. V prieskume na vzorke 1000 respondentov, vykonanom v období 24. - 26. júna, dosiahol pomer spokojných s Orbánovou prácou 62 percent. Pomer nespokojných nedosiahol ani tretinu opýtaných. Nézőpont podotkol, že za úspechom ministerského predsedu stoja razantné opatrenia, ktoré fungovali podstatne účinnejšie než v západoeurópskych krajinách. Počet nakazených koronavírusom stúpol v Maďarsku do stredy o dvoch na 4157, pričom zomrel jeden chronicky chorý starší pacient. Počet obetí koronavírusu dosiahol 586.
Z finančných problémov viní 41 % Maďarov koronavírus, iba 8 % vládu
Čiastočnú vinu za krízu pripísalo koronavírusu 33 percent a čiastočnú vinu vláde zasa 13 percent opýtaných.
https://www.teraz.sk/zahranicie/z-financnych-problemov-vini-41-ma/476773-clanok.html
Šéf európskych ľudovcov kritizuje Orbána za zavretie hraníc
„Je to neakceptovateľné,” odkázal šéf európskych ľudovcov maďarskému premiérovi.
Maďarsko sa včera odmietlo podriadiť rozhodnutiu Európskej únie a otvoriť hranice aj tretím krajinám. Šéf Európskej ľudovej strany (EPP) Manfred Weber však rozhodnutie premiéra Viktora Orbána kritizuje.
https://www.aktuality.sk/clanok/804169/sef-europskych-ludovcov-kritizuje-orbana-za-zavretie-hranic/
20 percent Slovákov plánuje dovolenku aj počas krízy
Zväčša u susedov alebo na Balkáne. / Ak sa vyberieme k moru, v drvivej väčšine prípadov to bude Jadran na čele s Chorvátskom...
https://www.aktuality.sk/clanok/801737/ak-sa-vyberieme-k-moru-v-drvivej-vacsine-pripadov-to-bude-jadran-na-cele-s-chorvatskom/
Orbán odmieta vpustiť do Maďarska občanov nečlenských krajín
Do Európy majú od stredy 1. júla povolený vstup občania 14 krajín, v ktorých je miera šírenia nákazy porovnateľná so situáciou v EÚ.
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-odmietame-poziadavku-eu-vpusti/477911-clanok.html
Predseda BBSK: Zmluva s Boršodsko-Abovsko-Zemplínskou župou bude základným kameňom spolupráce
1. júla 2020 - (tasr)
Nová zmluva, ktorú v stredu v Tisovci v Rimavskosobotskom okrese podpísali predsedovia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a maďarskej Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy, bude základným kameňom budúcej spolupráce oboch regiónov. Po podpise zmluvy to uviedol predseda BBSK Ján Lunter. „Padli aj konkrétne návrhy, ktoré naozaj treba zrealizovať, napríklad spoje medzi Rimavskou Sobotou a Miškovcom, a takisto Šalgótarjánom a Lučencom. Nič nám v tom nebráni a naši ľudia si zaslúžia, aby mohli cestovať bez používania osobnej dopravy, aby využili verejnú dopravu,“ podotkol Lunter s tým, že v súčasnosti medzi obidvoma krajmi chýbajú vlakové i autobusové spojenia. Okrem dopravy vidí predseda BBSK ďalšie možnosti spolupráce, napríklad v oblasti turizmu. Zmluva sa však týka aj vytvárania partnerstiev medzi obcami oboch regiónov a podpore aktívnej účasti obidvoch samosprávnych krajov v programe cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko-Maďarsko. Ako pokračovala predsedníčka Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy Boglárka Bánné Gál, v minulosti už oba regióny mali uzavretú zmluvu o spolupráci a teraz nastal čas, aby na toto obdobie nadviazali a vytvorili nové vzťahy. Podľa jej slov existujú rôzne možnosti ako sa dá vytvárať cezhraničný regionálny rozvoj.
Minister Doležal: Prepojenie Nitry s Komárnom cestou 1. triedy nie je vôbec pripravené
Severo-južný koridor, prepojenie Nitry s Komárnom cestou prvej triedy s napojením na nový dunajský most medzi Komárnom a maďarským Komáromom, s výnimkou obchvatu Komárna nie je vôbec pripravený.
https://www.aktuality.sk/clanok/804195/minister-dolezal-prepojenie-nitry-s-komarnom-cestou-1-triedy-nie-je-vobec-pripravene/
ZSSK od 1. júla obnovuje vlakovú dopravu s Maďarskom
https://www.dobrenoviny.sk/c/186126/zssk-od-1-jula-obnovuje-vlakovu-dopravu-s-madarskom
Kollár rokoval s Orbánom o spolupráci V4 i politike podpory rodiny
30. júna 2020 - (tasr)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3007455259353430
Spolupráca krajín Vyšehradskej štvorky, presadzovanie národných záujmov, politika podpory rodiny i otázka ilegálnej migrácie boli 30. júna 2020 témami stretnutia predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Premiérov hovorca Bertalan Havasi informoval, že Kollár s Orbánom sa v uvedených oblastiach zhodli. Na schôdzke tiež zaznelo, že Maďarsko i Slovensko majú záujem na tom, aby bola Európska únia úspešná, obe krajiny však budú aj naďalej presadzovať svoje národné záujmy a budú trvať na suverenite členských krajín Únie. Predseda slovenského parlamentu, ktorý absolvoval po Českej republike svoju druhú oficiálnu návštevu v úrade v Maďarsku, sa s predsedom maďarskej vlády zhodli aj na tom, že voči ilegálnej migrácii treba aplikovať nulovú toleranciu. Kollár označil za príkladnú politiku maďarskej vlády v oblasti podpory rodiny. Politici sa vyjadrili aj za zachovanie a posilnenie spolupráce krajín V4.
Kollár sa zhodol s Kövérom na snahe ešte viac zlepšiť vzájomné vzťahy
30. júna 2020 - (tasr)
Video: https://videoservis.tasr.sk/videos/UTWHggVjpEUK/embed/high_1080p
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3005295836236039
Parlamenty Slovenska a Maďarska sa budú usilovať o budovanie nadštandardných dvojstranných vzťahov i vzťahov v rámci Vyšehradskej štvorky. Zhodli sa na tom 30. júna 2020 v Budapešti predseda Národnej rady SR Boris Kollár s predsedom Národného zhromaždenia Lászlóom Kövérom. „Nadväzujem na prvú delegáciu premiéra (Igora) Matoviča, ktorý tu bol pred týždňom, a rovnako chcem posunúť aj našu spoluprácu s pánom predsedom parlamentu v tomto duchu v budovaní dobrých maďarsko-slovenských vzťahov. Ubezpečil som pána predsedu, že je v našom bytostnom záujme udržiavať veľmi úzku spoluprácu v rámci V4, ktorú budeme podporovať, a tento formát musíme rozvíjať,” povedal Kollár na oficiálnej jednodňovej návšteva Maďarska.
Podľa Kollára rokovali o viacerých otázkach. „Musím konštatovať, že sme si prakticky vo všetkom porozumeli a že naše vzťahy budú výnimočné,” zdôraznil predseda NR SR. Predsedovia parlamentov sa v mene svojich poslancov navzájom zaviazali, že toto regionálne spojenectvo, ktoré v uplynulom období zaznamenalo mimoriadne úspechy, posilnia ešte viac. „Zhodli sme sa aj v tom, že naše národné spoločenstvá sú súdržnou silou. Môžem tiež konštatovať, že spolupráca s predchádzajúcou slovenskou vládou bola v porovnaní s kabinetom pôsobiacim pred ňou mimoriadne dobrá. Doteraz relatívne krátke obdobie vlády premiéra Igora Matoviča nám dáva nádej, že v nadchádzajúcom období dokážeme ďalej kvalitatívne pokročiť vo vzájomných vzťahoch vrátane otázky politiky národnostných menšín,” dodal Kövér. Predseda maďarského parlamentu ocenil gesto, že Kollárova druhá cesta viedla do Budapešti, podobne, ako to bolo aj v prípade šéfa slovenskej diplomacie a predsedu slovenskej vlády, ktorí po návšteve Prahy pricestovali do Maďarska. „V našom prípade zvyčajne prvá cesta vedie do Varšavy, čo naznačuje, že spolupráca V4 prebieha aj v rámci dvojstranných vzťahov, ktoré posilňujú vzťahy v rámci vyšehradského zoskupenia,” podčiarkol Kövér. Politici ešte rokovali o budúcnosti Európskej únie, ako aj o spolupráci v rámci nej. „Pre Maďarov i Slovákov je EÚ formátom, v ktorom nájdu svoje uplatnenie lepšie než kedykoľvek predtým v búrlivých dejinách. V Únii sú rôzne krajiny - malé, veľké, staršie či novšie - preto je dôležité, aby sme vystupovali spoločne, lebo vzájomným posilnením svojich hlasov dokážeme účinnejšie presadzovať záujmy našich občanov,” zdôvodnil predseda maďarského parlamentu. Kollára v Budapešti prijali aj predseda maďarskej vlády Viktor Orbán i prezident János Áder.
Most-Híd a SMK by mali prekonať obdobie nedôvery a spojiť sily, myslí si László Sólymos
https://www.webnoviny.sk/most-hid-a-smk-by-mali-prekonat-obdobie-nedovery-a-spojit-sily-mysli-si-laszlo-solymos/
Výnimočné zábery z Bratislavy 50. rokov minulého storočia
na stránke maďarského fotoarchívu Fortepan / Autorom fotografií je bývalý fotoreportér Maďarskej tlačovej kancelárie Sándor Bauer
https://bratislavskerozky.sk/bratislava-bola-v-roku-1959-prijemnym-mesteckom-19-velkych-fotografii/
Aj trom deťom zo Slovenska mohol byť v Budapešti podaný najdrahší liek na svete
https://www.valaszonline.hu/2020/06/29/aj-trom-detom-zo-slovenska-mohol-byt-v-budapesti-podany-najdrahsi-liek-na-svete/
Práce na diaľnici M15 v Maďarsku k hraniciam SR definitívne ukončili
Stavbári ukončili práce na maďarskej diaľnici M15, ktorá v dĺžke 14,5 kilometra spája západnú diaľnicu M1 so štátnymi hranicami Slovenska a ktorú mohli motoristi využívať v plnom rozsahu už od vlaňajšieho decembra.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-prace-na-dialnici-m15-k-hra/477134-clanok.html
Slovenskí a maďarskí lesníci spoločne obnovili včelárske tradície
Obaja partneri založili včelie pasienky na 98 hektároch lesmi obklopených lúk, na ktorých zasiali medonosné rastliny, ktoré poskytujú včelám prirodzenú pastvinu.
https://www.teraz.sk/slovensko/slovenski-a-madarski-lesnici-spoloc/477506-clanok.html
Slovenské železnice od 1. júla obnovujú vlakovú dopravu s Maďarskom
Všetky osobné vlaky na linke Bratislava-Petržalka - Rajka - Hegyeshalom budú od 1. júla vedené v plnom rozsahu.
https://www.teraz.sk/ekonomika/doprava-zssk-od-1-jula-obnovuje-vlako/477482-clanok.html
Prepad exportu stiahol Maďarsko do prvého obchodného schodku za 2 roky
Maďarsko zaznamenalo v apríli obchodný deficit na úrovni 561 miliónov eur.
https://www.teraz.sk/ekonomika/prepad-exportu-stiahol-madarsko-do-prv/478403-clanok.html
Zdravotná starostlivosť v Maďarsku už funguje na plnú kapacitu
Pre pacientov s ochorením COVID-19 je aktuálne vyčlenených 20 percent z lôžkových kapacít pôvodne vyhradených na tento účel.
https://www.teraz.sk/zahranicie/zdravotna-starostlivost-v-madarsku-u/476712-clanok.html
Polícia povolila pochod Budapest Pride v náhradnom termíne
Tento rok použili organizátori na propagáciu pochodu svätoštefanskú korunu v kombinácii s dúhovými farbami, na čo zareagovali viaceré organizácie podaním žaloby.
https://www.teraz.sk/zahranicie/policia-povolila-pochod-budapest-pride/476014-clanok.html
Maďarskí starostovia bránia vzniku slovenských škôl
Slovenské deti na juhu štátu nemajú prístup k vzdelaniu v slovenskom jazyku.
https://snn.sk/news/madarski-starostovia-brania-vzniku-slovenskych-skol/
Maďarsko chce zabrániť násiliu voči učiteľom
24. júna 2020 - (tasr)
Na maďarských školách zavedú stráž, ktorej úlohou bude zamedziť násiliu na učiteľoch. Uviedol to vo štvrtok štátny tajomník rezortu ľudských zdrojov Bence Rétvári. Strážnikov, ktorých vycvičí polícia, budú môcť učitelia v prípade potreby privolať aplikáciou v mobilnom telefóne, spresnil Rétvári, podľa ktorého zatiaľ nasadia strážnikov do 500 škôl. Pripomenul, že v uplynulom období bolo zverejnených niekoľko videozáznamov, na ktorých po učiteľovi hádžu nejaký predmet, prípadne ho bijú. „Za takýchto okolností nie je možné vyučovať,” zdôraznil štátny tajomník vo verejnoprávnej televízii M1. Podľa neho je potrebné voči násiliu v školách rázne zakročiť. Strážcovia nebudú mať zbrane, ale v prípade oprávnenej sebaobrany môžu použiť obušok či slzný sprej. Podľa Rétváriho vláda prijala už viacero preventívnych opatrení: zvýšila počet školských psychológov a sprísnila tresty za násilie voči učiteľom.
Parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku:
Orbán a Matovič si porozumeli, uvažujú na rovnakej vlne
27. júna 2020 - (Pavel Novotný - hnonline.sk)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3002188903213399
Slovenské samosprávy dostanú do vlastníctva budovy, v ktorých sídlia ich školy, tvrdí pre HN Anton Paulik, parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku.
- Pred pár dňami ste sa osobne zúčastnili na stretnutí premiérov Igora Matoviča a Viktora Orbána v Budapešti. Ako tieto diskusie na maďarskom úrade vlády prebiehali?
- Môžem potvrdiť, že prebiehali vo veľmi príjemnom duchu. Ja som sa už v minulosti zúčastnil na viacerých dvojstranných rokovaniach. Takýto dobrý a priateľský duch rozhovorov som však ešte nezažil. Obaja premiéri majú podobný spôsob uvažovania, premýšľajú na rovnakej vlne. K záležitostiam pristupujú intelektuálne, o udalostiach, ku ktorým došlo prednedávnom, sa rozprávali vecne. Veľmi ma prekvapilo, že pomerne veľa sa hovorilo o národnostných menšinách na oboch stranách, Samozrejme, ja ako Slovák v Maďarsku som to ocenil. Dopodrobna diskutovali aj o ekonomických otázkach. Je zrejmé, že hospodárske záujmy oboch krajín aj vlád sú rovnaké. Bolo takisto vidieť, že obidvaja lídri prisudzujú veľkú váhu spolupráci v rámci Vyšehradskej štvorky.
- Začiatkom júna rezonovala téma stého výročia podpísania Trianonskej zmluvy. Myslíte si, že i vďaka prístupu oboch premiérov dokážeme nájsť spoločnú reč aj v tejto kontroverznej otázke?
- Ja si myslím, že áno. Obaja sa vyslovili v tom zmysle, že minulosť je minulosťou. My teraz musíme stavať na spoločnej budúcnosti a spolupracovať v jej záujme. Obe strany to viackrát vyzdvihli. Zaujímavý je pritom fakt, že o Trianone nezačal hovoriť Viktor Orbán. Túto tému priniesol Igor Matovič. Pochválil sa prijatím 100 Maďarov, ktorých pozval na recepciu konanú na Bratislavskom hrade.
- Ako na to reagoval Orbán?
- Z úst maďarského premiéra odzneli jasné slová, že v Budapešti všetky tieto udalosti pozorne sledujú a spomínané gestá vnímajú ako pozitívny krok. Inak aj v rámci slovenskej komunity v Maďarsku to vyvolalo veľmi dobré ohlasy. Matovič spomenul taktiež príhovor, s ktorým pri príležitosti stého výročia Trianonu vystúpil Orbán na podujatí v maďarskom Sátoraljaújhely, teda po slovensky v Novom Meste pod Šiatrom. Svoj postoj k tomuto príhovoru vyjadril Matovič ubezpečením, že síce nikdy nebudeme mať rovnaký názor na Trianon, ale musíme hľadať to, čo nás v budúcnosti môže spojiť.
- V nedávnej minulosti naše národy rozdeľovali aj ďalšie témy, ako je dvojaké občianstvo, odoberanie pasov či Slovenský dom v Mlynkoch. Zlepšujú sa pomaly vzájomné vzťahy a cítia toto zlepšenie aj Slováci v Maďarsku?
- Mám pocit, že odkedy sa problémy medzi Slovenskom a Maďarskom tak často nespomínajú v tlači alebo v iných médiách, tak naši krajania v Maďarsku podstatne častejšie hovoria o tom, že sú Slováci. Oveľa otvorenejšie sa hlásia k slovenským kultúrnym hodnotám. Zároveň omnoho intenzívnejšie cestujú medzi oboma krajinami. To je však len jedna stránka celej veci. Druhá stránka, ktorú vždy, na všetkých akciách zdôrazňujú aj predstavitelia maďarskej vlády, je tá, že podpora národnostných menšín v Maďarsku za posledných šesť či sedem rokov štvornásobne vzrástla. Je to naozaj pravda, ktorú pocíťujeme aj my. V praxi to totiž znamená, že na svoje aktivity máme štyrikrát viac peňazí než pred niekoľkými rokmi. Navyše tu teraz sami prevádzkujeme zopár škôl.
- Koľko je tých škôl?
- Čo sa týka presného počtu, je ich iba sedem, teda nie až tak veľa. Dôležitá je však iná vec. Tieto školy fungujú v budovách, ktoré sú štátnym majetkom. No a my Slováci teraz dostaneme tieto budovy do vlastníctva. Maďarský štát ich prakticky daruje slovenským národnostným samosprávam. To sú kroky a gestá, ktoré ako národnostná menšina tu v Maďarsku obzvlášť vnímame. Pretože nech už sa deje hocičo, tak predsa len sme stále v menšine. Dnes potrebujeme práve také kroky a gestá, ktoré nás posilňujú v tom, aby sme chápali pozitívne všetko to, čo sa udeje v Maďarsku. Tieto rozhovory boli teda skutočne konštruktívne. Premiéri sa dokonca na záver zhodli v tom, že prakticky sa už nemajú o čom rozprávať. Je potrebné iba nájsť spoločné riešenia konkrétnych záležitostí tak, ako budú prichádzať.
Veď my sme si veci o pomoci zo strany vlády zistili už z jej programového vyhlásenia. Práve v ňom sme zbadali tú dôležitú vetu, že vláda ide zvyšovať podporu krajanom. Chce ju zdvihnúť na takú úroveň, akú majú národnostné menšiny na Slovensku. Všimli sme si tento sľub a aj si ho zapamätáme. So záujmom sme preto čakali, čo nám povie premiér, ktorému sme sa predstavili v rámci našej delegácie. Máme iniciatívy, ktoré môže do značnej miery podporiť aj on, keď bude mať na to možnosť. Zo stretnutia som získal dojem, že k nám bude pravdepodobne pristupovať pozitívne. Podobný pocit sme mali aj u Orbána, ktorý sám začal s tým, že spomenul, čo všetko Slováci za posledné obdobia v Maďarsku dosiahli a dostali. Takže v každom prípade to je naozaj dobrý a sľubný začiatok pre všetkých obyvateľov oboch krajín. Dúfajme, že takto to bude pokračovať aj naďalej.
Ako nachádzame cestu k Maďarom
23. júna 2020 - (Pavel Novotný - hnonline.sk)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3002255409873415
Napätie vo vzťahoch s južnými susedmi vyvolávalo najmä dvojaké občianstvo, Trianon či dom Slovákov v Mlynkoch. / Na jednej strane dvojaké občianstvo, ktoré Budapešť priznáva Maďarom žijúcim v zahraničí a poskytuje im volebné právo. Na strane druhej zákon odnímajúci slovenské občianstvo tým, ktorí prijmú štátnu príslušnosť inej krajiny. Benešove dekréty, Trianonská zmluva či spor o dom Slovákov, z ktorého vyhnala samospráva maďarskej obce Mlynky našich krajanov. To je len niekoľko problémových oblastí, ktoré v uplynulom období vyvolávali napätie medzi nami a Maďarmi. Teraz sa však zdá, že sa v našich vzťahoch blýska na lepšie časy. Hodiť kontroverzné témy za hlavu a sústrediť sa na intenzívnejšiu spoluprácu v budúcnosti chcú aj obaja premiéri Igor Matovič a Viktor Orbán, čo potvrdili na nedávnej dvojstrannej oficiálnej schôdzke v Budapešti. „Slovensko je pre Maďarov veľmi dôležitou krajinou. Ste náš tretí najväčší obchodný partner,“ pripomenul Orbán Matovičovi potrebu užších obchodných kontaktov. V nasledujúcich otázkach a odpovediach si prečítajte, čo nás a južných susedov v nedávnom období najviac rozdeľovalo aj ako sa obe strany usilujú sporné body vyriešiť.
Koľko ľudí prišlo o slovenské občianstvo?
Viktor Orbán sľuboval kontroverzný zákon už v kampani Fideszu pred parlamentnými voľbami v apríli 2010, po ktorých vystriedal v kresle maďarského premiéra ekonóma Gordona Bajnaia. Po príchode k moci svoj sľub naozaj splnil. Od začiatku roka 2011 tak mohli o maďarské občianstvo požiadať tí ľudia, ktorých predkovia boli občanmi Maďarska, prípadne tí, čo preukázali svoj maďarský pôvod alebo aspoň znalosť maďarčiny. Občianstvo sa udeľuje na základe individuálnych žiadostí. Orbánova vláda takisto priznala zahraničným Maďarom volebné právo. Prvá vláda Roberta Fica reagovala na tento zákon ostro. Ešte v roku 2010 presadila zákon, ktorý odňal štátnu príslušnosť tým Slovákom, čo prijali občianstvo inej krajiny. Hoci primárne bola táto úprava reakciou na Orbánov zákon, jej výsledok vyznel inak, než si Fico predstavoval. Kým zákon podľa aktuálnych údajov nášho ministerstva vnútra pripravil o občianstvo celkovo 3 336 Slovákov, tých, čo ho stratili kvôli prijatiu maďarskej štátnej príslušnosti, bol len zlomok - 129. Oveľa viac bolo tých, čo prijali nemecké, české, rakúske, britské aj americké občianstvo. Aj to bol dôvod, prečo sa Matovičova vláda zaviazala zákon z Ficovej dielne zmeniť. „Vo svojom programe sa zaviazala, že umožní Slovákom dlhodobo žijúcim v zahraničí nadobudnúť občianstvo daného štátu bez straty slovenského občianstva. Vláda chce zároveň riešiť situáciu osôb, ktoré prišli o slovenské občianstvo, tak, aby im bolo vrátené na základe štandardných európskych princípov,“ píše na svojich stránkach rezort vnútra.
Ako dopadla kauza domu Slovákov v Mlynkoch?
Veľmi kontroverznou témou sa stala kauza domu Slovákov v maďarských Mlynkoch, odkiaľ miestna samospráva vyhnala pred 12 rokmi našich krajanov. Spor sa dokonca dostal na medzinárodnú úroveň a zapojili sa do neho najvyšší predstavitelia oboch krajín. Nakoniec ho museli osobne vyriešiť premiéri Viktor Orbán a Robert Fico. V roku 2012 v obci Mlynky, známej aj pod maďarským názvom Pilisszentkereszt, spoločne otvorili Stredisko pilíšskych Slovákov. Práve do neho sa presťahovala Slovenská samospráva v Mlynkoch. Dnes sa riešenie sporu v Mlynkoch stalo akýmsi modelom pre fungovanie slovenskej menšiny v Maďarsku. „Projekt Strediska pilíšskych Slovákov v Mlynkoch vychádzal z miestneho konfliktu a stal sa jeho riešením. Vytvoril totiž priestor pre spoluprácu medzi vládami oboch krajín. Ja verím, že tento vzor nám poslúži aj pri realizácii pripravovaného Slovenského kultúrneho centra v Budapešti a všetky získané skúsenosti budeme môcť využiť pri tomto aj ďalších projektoch,“ uviedla pre HN Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Maďarské úrady slovenskej menšine prisľúbili, že jej darujú nevyužívaný chátrajúci kostol v atraktívnej lokalite v centre Budapešti. Ide o bývalý kostol slovenských evanjelikov v maďarskej metropole. Naši krajania tam chcú po rekonštrukcii umiestniť Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, slovenské divadlo Vertigo, Slovenské dokumentačné centrum, redakciu Ľudových novín aj plánované Múzeum Slovákov v Maďarsku.
Ktoré historické udalosti nás rozdeľujú?
Popri aktuálnych témach sa o vášne na oboch stranách stále starajú aj historické udalosti staré niekoľko desaťročí. Začiatkom júna si oba národy pripomenuli sté výročie podpísania Trianonskej dohody, ktorá nakreslila nové hranice medzi oboma našimi národmi a Maďarov oklieštila o veľkú časť územia. Premiér Matovič túto príležitosť využil na to, aby pozval na stretnutie stovku Maďarov žijúcich na Slovensku. Časť z nich reagovala požiadavkami, ktoré oživili dávnu túžbu Maďarov po väčšej autonómii. Orbán zase vystúpil s pomerne ostrým prejavom v maďarskom Novom Meste pod Šiatrom, v ktorom okrem iného označil Trianon za historickú nespravodlivosť a otvorene hovoril o jej náprave. Na stretnutí s Matovičom v Budapešti šéf maďarskej vlády povedal, že naše národy nikdy nebudú mať spoločný pohľad na Trianon. Obaja premiéri sa však zhodli v tom, že teraz sa treba pozerať do budúcnosti a hľadať možnosti ďalšej spolupráce. Za historickú krivdu považuje veľká časť Maďarov aj Benešove dekréty, na základe ktorých boli z Československa odsunuté mnohé maďarské i nemecké rodiny a štát im zhabal majetok. Odvtedy sa z úst niektorých maďarských i nemeckých predstaviteľov, predovšetkým z radov nacionalistických lídrov, ozývajú hlasy požadujúce revíziu dekrétov, odškodnenie odsunutých rodín či reštitúciu ich majetku. V roku 2009 zase vyvolal veľké diskusie pokus vtedajšieho maďarského prezidenta Lászlóa Sólyoma na odhalení sochy svätého Štefana v Komárne, kam ho pozval tamojší primátor Tibor Bastrnák. Sólyom došiel len do polovice mosta medzi maďarským Komáromom a slovenským Komárnom. Naše ministerstvo zahraničných vecí odovzdalo predstaviteľovi maďarskej ambasády diplomatickú nótu, ktorou Sólyomovi odoprelo na celý deň vstup na slovenské územie. Práve Komárno je aktuálnym symbolom novej etapy spolupráce medzi našimi národmi. Už o niekoľko týždňov tu majú odovzdať do užívania nový cestný most v celkovej hodnote takmer 120 miliónov eur. Peniaze na jeho konštrukciu putovali z eurofondov, konkrétne Nástroja na prepájanie Európy. Okrem toho obe krajiny plánujú v blízkej budúcnosti otvoriť niekoľko ďalších hraničných priechodov.
Slovenský veľvyslanec v Maďarsku Pavol Hamžík: Pre zložitosti v maďarskom spôsobe vládnutia sme ostražití
26. júna 2020 - (tasr)
Vzťah Slovenska k Maďarsku je mimoriadne pozitívny a máme záujem to tak zachovať. Zároveň sme však pre zložitosti v maďarskom spôsobe vládnutia ostražití, aj keď by sme nechceli byť, len to už nezáleží od nás. Vyhlásil to veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku Pavol Hamžík v relácii CD Klub na TABLET.TV. Podľa Hamžíka cítiť rozdiely medzi krajinami v otázkach slobody tlače a postavenia mimovládneho sektora. Taktiež vníma Maďarsko ako štát, ktorý je silne centralizovaný v riadení kultúry, vedy i školstva. Riešenie týchto problémov považuje za dôležitejšie ako neustále rozoberanie otázky národnostných menšín. „To nie je súčasťou našej politiky. My tu budujeme občiansku spoločnosť. Pre nás sú si všetci občania rovnocenní a neposudzujeme ich na základe etnicity, ale etnicitu rešpektujeme,” uviedol. Taktiež vyjadril názor, že Trianon a povojnové rozdelenie hraníc je skôr témou politiky ako bežných občanov. „Ľudia žijú úplne inými problémami. Ale majú to v sebe, lebo od detstva sú k tomu vychovávaní, tá trauma sa v nich pestuje,” dodal. Stabilita slovensko-maďarských vzťahov je podľa veľvyslanca veľmi dôležitá aj pre jednotu Európskej únie. „Zaujíma nás, či to, čo robíme my a to, čo robí Maďarsko, Európsku úniu posilňuje alebo sú tam určité elementy, ktoré ju oslabujú,” povedal Hamžík. Týmto vyjadrením však slovenský diplomat podľa vlastných slov nechce znevažovať význam dobrých vzťahov SR v rámci regiónu strednej Európy so susednými krajinami. „Vyšehradská štvorka je niečo výnimočné, historicky aj politicky. Pomohla nám na ceste do EÚ, do NATO, pomáha nám v ekonomických otázkach i v migračnej otázke. Tam, kde sa naše záujmy stretnú sa podporíme, ale nie je to žiadna alternatíva k Európskej únii,” povedal. „Mám slovenskú a európsku identitu a to mi úplne stačí. Nepotrebujeme mať nejakú stredoeurópsku identitu, pretože ten koncept ide proti Európskej únie,” uzavrel Hamžík.
Trianon a otázky identity
30. júna 2020 - (Boris Zala - dennikn.sk)
Zaujímavá diskusia v súvislosti so 100. výročím dohôd o usporiadaní Európy po I. svetovej vojne prebieha aj u nás. Je zrejmé, že historické fakty nehrajú v diskusii o Trianone významnejšiu rolu (napokon, historicky bola hranica stanovená nanovo Parížskou mierovou zmluvou z roku 1945). Hodnotenia sa viažu na interpretácie z horizontu prítomnosti a budúcnosti. A tento horizont je rôzny. V tomto kontexte by som rád upriamil pozornosť na niektoré dejinné skutočnosti, ktoré buď neboli vôbec v diskusii tematizované, alebo boli, ale ostali na okraji. Predovšetkým rozdielny politický vývoj Maďarska v porovnaní s jeho susedmi. Československo vznikalo na antimonarchickom a republikánskom princípe. Na Slovensku viac prevládal plebejsko-republikánsky prístup, v Česku občiansko-republikánsky. Nie je náhodou, že prezident Masaryk a Národné zhromaždenie zrušili všetky stavovské privilégiá, šľachta bola rozpustená a jej pozemkové vlastníctvo prerozdelené v pozemkovej reforme. Aj Rakúsko sa utváralo na antimonarchickom a republikánskom princípe. Rakúski rovnako ako československí sociálni demokrati ako dominantné štátotvorné sily presadili široký koncept občianstva, ktoré sa stáva univerzálne a viažu sa naň široké občianske slobody. Maďarsko tento rozmer postráda. Rado by bolo ďalej kráľovstvom (ak odhliadneme od krátkej sovietskej epizódy Maďarskej republiky rád). Túžba obnoviť Magyar Királyság bola taká veľká, že nový vládca Miklós Horthy ostával regentom a ešte počas II. svetovej vojny prebiehal konšpiračný pokus posadiť na trón posledného Habsburga. Práve táto absencia antimonarchizmu a republikanizmu robí z Trianonu „pre Maďarov národnú tragédiu“ - ako charakterizujú Trianon azda všetci diskutujúci Maďari aj u nás. A mohli by ho predsa vidieť ako novú národno-občiansku šancu, ako zbavenie sa šľachtickej dominancie, ktorá napokon nemala ani národný, ani demokratický charakter. Navyše Trianon nie je niečím osobitým. Celá Európa je podelená na základe mierových zmlúv diktovaných víťazmi a azda v každom štáte sa ocitla jedna alebo aj viac menšín z iného národa. Napokon, Maďari medzi rokmi 1933 až 1944 zdvojnásobili územie Maďarska dobyvačnou silou. Ani Zsolt Gál (Trianon v nás) sa nevyhol monarchizmu, aj keď už iba v metaforickej podobe, v ktorej mnohonárodné štáty nazýva malými a EÚ veľkou monarchiou. Iba pripomínam, že tie „nacionalizmy“ malých štátov neboli hneď až také „etnické“, permanentne sa uvažovalo o vzniku rôznych federatívnych usporiadaní. Takými sa stali postupne, až pod vplyvom dominancie konkurenčnej geopolitiky a v boji proti univerzalite občianstva, proti ktorej sa stavala etnická identita. Ale aj tam sa zasa prejavuje túžba po väčšom celku a hľadajú sa rôzne „pan-usporiadania“ (pangermánske, paneurópske, panslavistické…). Slovanská idea, ktorá je aj u časti slovenskej inteligencie živá, je romantickou konštrukciou, ktorá nemá oporu v reálnej geopolitike: prvá ČSR vzniká ako nárazníkové pásmo či obranný kruh proti boľševickému Rusku, slovenský štát ako prívesok Hitlerovho pangermanizmu. Iba po II. svetovej vojne zo sklamania tak zo západných spojencov (Mníchovská zrada), ako aj z emotívnej obrany proti pangermanizmu (Beneš) sa spolupráca so Sovietskym zväzom odôvodňovala aj „slovanskou vzájomnosťou“ (Beneš, Clementis). Beneš dokonca fantazíroval o nejakej forme slovanského commonwealthu. Stalinizmus a potom polmiliónová sovietska tanková armáda v uliciach našich miest v roku 1968 hovorili jasnou rečou, že Moskva žiadnu slovanskú vzájomnosť nepozná! Ale späť k téme. János Fiala-Bútora v článku Slovensko-maďarské zmierenie na dva dni tvrdí, že „z pohľadu Maďarov je však ich pozícia na Slovensku krajne nerovná“. Lenže to, čo autor pokladá za „nerovnosť“ (navyše krajnú!), sa neviaže na občianske a ľudské práva a na demokraciu, ale na akési osobitné postavenie, ktoré sa nezakladá na individuálnej identite - o ktorej dobre hovorí zasa Zsolt Gál -, ale na mýtizácii kolektívneho postavenia určitej komunity, ktorá by sa mala určovať a sebaurčovať ako „menšina“. Akou jazykovou diskrimináciou trpí náš Maďar, keď hovorí po maďarsky aj po slovensky? Akú špecifickú kultúrnu a školskú politiku si predstavuje? Fiala-Bútora volá po zmene územnoprávneho členenia: ale ako toto členenie prispieva alebo uberá z maďarstva všeobecne a slovenského Maďara osobitne? Čo mu prekáža na preambule ústavy, v ktorej slovenský národ deklaruje seba ako historického zakladateľa štátu a všetky ostatné ustanovenia sú založené na občianskych, politických a ľudských právach rovnakých pre všetkých? Práve ústavou slovenský národ odovzdáva štát do rúk všetkých svojich občanov. Preložené do jednoduchšieho jazyka: požiadavky na „zmenu jazykovej, kultúrnej a školskej politiky štátu smerom k menšinám, preambuly ústavy a územnosprávneho členenia“ môžu byť len zmenami k väčšej jazykovej, kultúrnej, výchovnej a územnej izolácii našich Maďarov. Je to typický spiatočnícky pohľad vidiaci rôzne jazykovo-kultúrne identity ako dôvod na izoláciu namiesto tak potrebného konceptu otvorenosti. Práve o nej vynikajúco hovorí spomenutý Zsolt Gál. A presne z tohto pohľadu je potrebné prepracovať aj pojem asimilácie. Ten pôvodný, nacionalistický, znamenal vždy stratu jednej identity v prospech druhej. Pomaďarčenie, poslovenčenie… Avšak sociálno-politická realita, ktorú nám ponúka Európska únia, nám umožňuje a garantuje rôzne asimilácie bez straty identity. Opačne, vytvára možnosť mnohovrstevnatých identít, priestor ich rozširovania bez straty tej, ktorú si zvolím ako pôvodnú. Som Maďar, hovorím maďarsky, som súčasne občan Slovenskej republiky, hovorím slovensky. Som občan EÚ, môžem si vybrať ďalší jazyk; tak ako ja, Slovák, si pokojne môžem rozšíriť svoju znalosť maďarčiny, nemčiny, angličtiny či španielčiny alebo ktoréhokoľvek jazyka podľa svojej životnej potreby a stratégie. Existenciou EÚ už nie je trilingvalita iba luxusom elít, ale prakticky uplatniteľná výbava pre mobilitu na trhu práce, vo verejných aktivitách a pre komunikáciu naprieč Európou. Slovensko vo všeobecnosti ešte tento fakt nepostrehlo a neakceptovalo, čo je vidieť aj v našom vzdelávacom systéme. (Už pred desaťročím som nabádal, že ak by mala Matica ešte nejaký zmysel, tak len s heslom „každý Slovák po anglicky“.) To je vpravde program uchovania a rozšírenia národnej identity. V EÚ sme všetci menšinou, ale vyvoďme z toho výhody, ako o nich pekne píše Zsolt Gál, a nevoľme izoláciu, ktorá dnes už nie je ochranou identity, ale jej obmedzenosťou: kultúrnou, duchovnou, sebarealizácie, identity aj suverenity. Áno, Únia je koncipovaná nie ako obmedzenie, ale rozšírenie suverenity: tak národnej, garantuje nám rovnoprávnu účasť v súbore aj mocných štátov, ktorých sa dnes nemusíme obávať; ale aj individuálnej suverenity, na ktorú často zabúdame a ktorú môžeme rozvíjať v podstate bezhranične ako občania EÚ. Bez ohľadu na to, či som slovenský Maďar, Slovák zo Zemplína či z Kysúc, Rusín, Róm alebo slovenský Apač (ako som chcel vždy byť ja…).
Hrdosť na vlasť rozvíja historická pamäť, aj príbehy slávnych Slovákov
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/28870-poh-ad-zo-slovenska-hrdos-na-vlas-rozvija-historicka-pama-aj-pribehy-slavnych-slovakov
https://www.facebook.com/SlovenskySvet/posts/176679037152297
Ruský generál: Slováci od Detvy sú polodivoký národ
Tunajší Slováci sú oproti tým, ktorých sme doteraz stretli, polodivoký národ. Rodení Maďari pekného vzhľadu, vysokej postavy a pekným oblečením ich ďaleko prevyšujú. / V rozprávaní o vypálení Lučenca ruským vojskom v roku 1849 som začal tým, prečo sa vlastne Rusi na našom území v roku 1849 pohybovali, pokračoval som dôvodmi, ktoré donútili ruskú armádu vrátiť sa a obkľúčiť Lučenec, opísal som neúspešné vyjednávanie Lučenčanov s ruskými veliteľmi, spravil som malú odbočku o tom, že Lučenec nebola jediná obec v Novohrade, ktorá po provokáciách geríl padla za obeť Rusom a naposledy som písal o tom, ako museli Lučenčania holými rukami vyhrabávať zabitých ruských dôstojníkov:
https://misosestak.blog.sme.sk/c/539935/rusky-general-slovaci-od-detvy-su-polodivoky-narod.html
Veszprém 2023
Mesto kráľovien, to je neoficiálny titul mesta Veszprém v Maďarsku. Na Slovensku sa chvália podobným titulom Bátovce. Návrat v spomienkach do Veszprému na Troch kráľov v roku 2020. Počas vládnutia Arpádovskej dynastie (900-1301) bolo mesto sídlom kniežaťa a neskôr aj kráľovským sídlom. Štefan I. tu založil prvé biskupstvo na území krajiny. Baziliku Sv. Michala na hrade založila Gizela Bavorská, manželka Štefana, zakladateľa štátu. Neskôr bol na hrade postavený Palác kráľovien, preto sa Veszprém volá mestom kráľovien:
https://jozefjavurek.blog.sme.sk/c/524908/veszprem-2023.html
Valné zhromaždenie Zväzu Slovákov v Maďarsku
26. júna 2020 v budapeštianskom Slovenskom inštitúte / Správa o činnosti ZSM: www.oslovma.hu/XXX/ZsmVzJun.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2993894064042883
Zábery zo zasadnutia Slovenskej samosprávy Novohradskej župy (2VII2020)
https://www.facebook.com/pg/Zv%C3%A4z-Slov%C3%A1kov-v-Ma%C4%8Farsku-127556084389335/photos/?tab=album&album_id=884586358686300
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3013600232072266
Osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí dostalo za polrok cez 700 ľudí
5. júla 2020 - (tasr)
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSZŽ) v prvom polroku 2020 vydal 710 osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí, predovšetkým žiadateľom zo Srbska a Ukrajiny. V príhovore krajanom a bilancii úradu v prvej polovici roka 2020 to uviedol Ján Varšo, ktorý do konca júna ÚSZŽ viedol ako predseda. „Do konca mája bol mesačný priemer vydaných osvedčení 126,“ uviedol Varšo potvrdzujúc, že na počet vydaných osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí mal vplyv aj limitovaný cezhraničný pohyb v dôsledku koronakrízy. Za rok 2019 vydal (ÚSŽZ) 2092 osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí, najviac žiadateľom zo Srbska (1398) a z Ukrajiny (671). Osvedčenie predstavuje „zelenú kartu“ jej držiteľa na prechodný pobyt na území SR a zjednodušuje mu prístup k získaniu zamestnania v SR. Nedeľňajší Deň zahraničných Slovákov si zástupcovia úradu spolu s krajanmi uctili na tradičnom mieste - pri základnom kameni Pamätníka slovenského vysťahovalectva v petržalskom Sade Janka Kráľa v Bratislave. SR a krajania vo svete si Deň zahraničných Slovákov oficiálne pripomínajú od roku 1993. Podľa údajov ÚSZŽ sa počty Slovákov tvoriacich autochtónnu národnostnú menšinu v štátoch strednej a východnej Európy pohybujú v rozmedzí od 270.000 podľa sčítania obyvateľstva až do 600.000 podľa odhadov. V skupine krajanov tvoriacich tradičné a nové komunity v štátoch Európskej únie a v tretích štátoch žije podľa oficiálnych údajov vyše 844.000, podľa odborných odhadov okolo 1.200.000 Slovákov.
V roku 2019 vydali 2092 osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí
Najviac osvedčení bolo vydaných Slovákom zo Srbska - 1398 a z Ukrajiny - 671,” spresňuje ÚSŽZ. Úrad zaregistroval i vyhovel taktiež aj žiadostiam z krajín ako Austrália, USA, Írsko, Kanada, Rumunsko, Švédsko, Kirgizsko či Bosna a Hercegovina.
https://www.teraz.sk/slovensko/uszz-v-roku-2019-vydal-vyse-2000-osve/475157-clanok.html
Správa za rok 2019 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí
a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2021
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2020/211
V kultúrnych aktivitách krajanov dominuje folklór
22. júna 2020 - (tasr)
Oblasť kultúry si medzi krajanmi aj v roku 2019 zachovala titul najzastúpenejšej činnosti, prostredníctvom ktorej si Slováci žijúci v zahraničí zachovávajú svoju slovenskú identitu, slovenský jazyk a slovenské tradície. Dominujúcou organizovanou kultúrnou aktivitou ostávajú folklórne súbory (FS). Uvádza to Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) v bilančnej správe o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom v zahraničí a podpore krajanských komunít v roku 2019. Okrem už etablovaných folklórnych súborov, ako napríklad FS Kukabura z austrálskej Canberry, FS Domovina z kanadského Windsoru, FS Šarišan z amerického Detroitu či FS Morena z Londýna, a detských folklórnych súborov, ako napríklad Slniečko z Calgary, Sovička z Londýna či Margarétka z Paríža, zaregistroval ÚSŽZ aj vznik nového folklórneho telesa. „V belgickom Bruseli vznikol FS Ako doma a detský folklórny krúžok Rodinka,” spresňujú predkladatelia správy. Okrem folklórnych aktivít zvýrazňujú aj činnosť divadelnej zložky krajanov v Londýne, ktorá spracúva témy zo života migrujúcich Slovákov do západnej Európy, tiež literárnu činnosť britskej pobočky Spoločnosti pre vedu a kultúru. „V Toronte je to zasa recitačná súťaž Maroško a dramatické stvárňovanie slovenských zvykov a obyčají v podaní tamojších Slovákov. V Austrálii má dlhoročnú tradíciu organizovanie filmových festivalov s prezentáciou slovenskej filmovej tvorby,” dodáva ÚSŽZ. Na kultúrne aktivity išlo v roku 2019 najviac prostriedkov zo štátnych dotácií pre krajanské komunity. ÚSŽZ podporil 399 projektov v celkovej sume 648.796 eur. Najväčší počet podporených projektov sa týkal Slovákov zo Srbska, Maďarska, Českej republiky, Rumunska a Chorvátska. V prípade komunít Slovákov v zahraničí, ktorí netvoria autochtónnu národnostnú menšinu, sa najviac podporených kultúrnych aktivít týkalo krajanov v Kanade, Veľkej Británii, Francúzsku, Rakúsku a USA.
Slováci žijúci v zahraničí môžu zlepšiť vedeckovýskumné prostredie
V rámci národného projektu SK4ERA máme ambíciu spájať iniciatívy slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí a ponúkať nové formy obojstranne výhodnej spolupráce, uviedol Jakub Šimkovič z CVTI SR.
https://www.teraz.sk/slovensko/krajania-posobiaci-v-zahranici-mozu/475395-clanok.html
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí bude mať nového predsedu
1. júla 2020 - (tasr)
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) bude mať nového predsedu. Na základe žiadosti doterajšieho šéfa úradu Jána Varša ho vláda na stredajšom rokovaní odvolala z postu. Varšo požiadal o uvoľnenie z funkcie listom 22. júna, na čele úradu stál od októbra 2015. Do vymenovania nového predsedu úradu vláda poverila vedením ÚSŽZ jeho súčasného podpredsedu Petra Prochácku. ÚSŽZ zabezpečuje v súčinnosti s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR výkon štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a štátnu podporu krajanov. Koordinuje a zabezpečuje tiež v rámci informačného systému dokumentačnú činnosť o krajanských komunitách.
Ján Varšo: Srdečný pozdrav ku Dňu zahraničných Slovákov, ctení krajania!
Ocenenie, vďaka i uznanie za dobrovoľnosť krajanov / Mapa slovenského sveta je pestrá / Koronavírusová pandémia neblaho ovplyvnila tohtoročné aktivity
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4933/jan-varso-srdecny-pozdrav-ku-dnu-zahranicnych-slovakov-cteni-krajania
Deň zahraničných Slovákov 5. júla v petržalskom Sade Janka Kráľa
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4932/den-zahranicnych-slovakov-si-pripomenieme-5-jula-v-petrzalskom-sade-janka-krala
Spočívajte pri tardošskom kameni, krajania naši!
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/154-politika3-politika3/1398-spoivajte-pri-tardoskom-kameni-krajania-nai
Obvinili muža, ktorý chcel na futbalovom zápase medzi Slovenskom a Maďarskom podpáliť slovenskú vlajku
Polícia 38-ročného I. J. z okresu Dunajská Streda obvinila z hanobenia národa, rasy a presvedčenia, z prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, z prečinu výtržníctva a z prečinu prechovávania extrémistického materiálu.
https://slovensko.hnonline.sk/2169502-muza-ktory-chcel-na-futbalovom-zapase-podpalit-slovensku-vlajku-obvinili
SantovSKA & Studienka: Na Orave dobre, na Orave zdravo
Kestúc / Kesztölc, 10VIII2019 (oSlovMa-video):
https://www.facebook.com/oslovma/videos/2623950924588343/
Dni Slovákov v Maďarsku
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/28885-dni-slovakov-v-ma-arsku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3013192928779663
oSlovMa-Anno-Foto-Archív:
Jača (2019)
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=2216436798455284
Békešská Čaba (2018)
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1682036305228672
Kerestúr (2017)
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1313659235399716
Alkár (2016)
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=976781039087539
Telekgerendáš (2015)
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=791759274256384
Kestúc (2014)
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=609976535767993
Pálháza (2013)
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=440127959419519
Jášč (2012):
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=294358237329826
Slovensko a Slováci v bezplatnom maďarskom online fotoarchíve Fortepan
https://beta.fortepan.hu/hu/photos/?q=szlov%C3%A1k
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
35/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/35-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3221210034644617
34/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/34-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3198474776918143
33/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/33-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3176430779122543
32/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/32-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3157067761058845
31/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/31-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3134849166614038
30/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/30-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3113837022048586
29/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/29-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3099798290119126
28/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/28-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3071839676248321
27/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/27-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3051096048322684
26/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/26-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3030344750397814
25/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/25-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3009810902451199
Príloha Ľudových novín - týždenníka Slovákov v Maďarsku (V/2-25/2020)
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/25-2020-priloha.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3013076605457962
Historický kalendár
24. júna 1938
Narodil sa v Mlynkoch básnik, publicista, prekladateľ, organizátor slovenského literárneho života v Maďarsku Gregor Papuček
O pevných koreňoch, živých výhonkoch a umieraní slov
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1042-o-pevnch-koreoch-ivch-vhonkoch-a-umierani-slov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/970993026333007
25. júna 1855
sa narodil v Skalici matematik a pedagóg Ladislav Fodor (pôv. Majerhofer), autor celého radu stredoškolských a vysokoškolských učebníc geometrie. Zomrel 17. augusta 1924 v Šoprone.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Fodor
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/787041928061452/?type=3&theater
3. júla 1864
Narodil sa národný pracovník, publicista a popularizátor prírodných vied Ján Alojz Wagner / V slovenských novinách a kalendároch uverejňoval články hlavne z astronómie a meteorológie. Vydával prvý slovenský populárno-vedecký časopis Svet s cieľom „otvoriť aj národu tatranskému svet vedecký“.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia/1129-k-150-vroiu-narodenia-jana-alojza-wagnera
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1672449876187315/?type=3
3. júla 1933
sa narodila učiteľka, krajanská pracovníčka, neúnavná organizátorka slovenských akcií v Békešskej Čabe Alžbeta Ančinová, rodená Paliková (1933-2016).
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3012787102153579
4. júla 1845
v Chminianskej Novej Vsi sa narodil svetový maliar zo Šariša Pál Szinyei Merse. Maliarstvo študoval na Akadémii v Mníchove, patril k priekopníkom impresionizmu v Uhorsku. Angažoval sa aj politicky, bol zvolený do parlamentu, kde sa usiloval o modernizáciu vzdelávania.
www.oslovma.hu/XXX/szinyeip.jpg
Priekopník impresionizmu tvoril v Jarovniciach
https://presov.korzar.sme.sk/c/7703286/priekopnik-impresionizmu-szinyei-merse-pal-tvoril-v-jarovniciach.html
Jediný portrét svetového maliara, šľachtica Pavla Szinyei Merse v kaštieli Fričovce:
http://linwillauthentictravel.blogspot.hu/2010/10/jediny-portret-svetoveho-maliara.html
Szinyei Merse Pál - http://hu.wikipedia.org/wiki/Szinyei_Merse_Pál
https://www.facebook.com/oslovma/posts/742848725814106
5. júla 1853
Narodil sa v Sabinove maliar a lekárnik Csontváry Kosztka Tivadar (Teodor Kostka).
Patrí (aj) Slovensku
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1315-csontvary-kosztka-tivadar-patri-aj-slovensku
Nepopieral svoj slovenský pôvod, Slováci by sa mali k nemu hlásiť oveľa viac. Otec ho v detstve viackrát poslal k vzdialeným príbuzným na Dolnú Zem, aby sa naučil poriadne po maďarsky.
http://madari.sk/magazin/tema-mesiaca/sialenec-alebo-genius
Bol jedným z najoriginálnejších maliarov slávnej epochy prelomu 19. a 20. storočia. Zvykne sa označovať aj za priekopníka expresionizmu, či post expresionizmu. Jeho obraz Jazdci na morskom pobreží sa dostal na svetovej výstave EXPO 1958 v Bruseli medzi 50 veľdiel svetovej výtvarnej moderny. Zomrel 20. 6. 1919.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/836788346420143
5. júla
Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cyril_a_Metod
Vierozvestovia Cyril a Metod prišli v lete v roku 863 na pozvanie kniežaťa Rastislava na územie Veľkej Moravy.
http://www.zivotopisysvatych.sk/cyril-a-metod/
Pamätník sv. Cyrila a Metoda v Blatnohrade
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/158-nazory1-nazory1/952-pamatnik-sv-cyrila-a-metoda-v-blatnohrade
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/977435905688719/?type=3&theater
10. júla 2014
Zomrel významný slovenský aktivista v Maďarsku, dlhoročný starosta obce Mlynky (Pilisszentkereszt) a zakladajúci predseda Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov Jozef Havelka (1948-2014). Bol aj poslancom Slovenskej samosprávy v Mlynkoch a Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1203-nahle-nas-navdy-opustil-jozef-havelka-1948-2014
In memoriam Jozef Havelka (Fotogaléria):
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.612406262191687.1073741905.147596498672668&type=3
https://www.facebook.com/oslovma/posts/794101860688792
13. júla 1960
Zomrel popredný slovenský spisovateľ, autor kníh pre deti a redaktor Jozef Cíger-Hronský, správca Matice slovenskej a jeden zo zakladateľov Zahraničnej Matice slovenskej. Bol prenasledovaný za národné postoje a hneď po 2. svetovej vojne emigroval do Argentíny. Medzi jeho najznámejšie diela patria román Jozef Mak a knihy pre deti Smelý zajko alebo Budkáčik a Dubkáčik. Narodil sa 23. februára 1896 vo Zvolene.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_C%C3%ADger-Hronsk%C3%BD
Jozef Mak / Egy milliók közül
http://www.magyarulbabelben.net/works/sk/Hronsk%C3%BD,_Jozef_C%C3%ADger_/Jozef_Mak/hu/4130-Egy_milli%C3%B3k_k%C3%B6z%C3%BCl
https://www.facebook.com/oslovma/posts/982822241816752
14. júla 2015
zomrel významný etnograf Slovákov v Maďarsku Ondrej Krupa. Po maturite v Slovenskom Komlóši študoval na Pedagogickej fakulte v Segedíne, kde získal aj doktorát. Usadil sa v Békešskej Čabe. Tu sa venoval zberateľskej, osvetovej, výskumnej a publikačnej práci.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3043580599074229
14. júla 2012
zomrel slovenský aktivista, pedagóg, literát, knihovník a bádateľ minulosti Čívu Štefan Bendúr
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura/820-odiiel-tefan-bendur-ivot-hrou-boh-s-tebou
20. júla 1874
zomrel jeden z najvýznamnejších slovenských národovcov 19. storočia Jozef Karol Viktorín. Narodil sa 2. marca 1822 v Zavare pri Trnave.
Slováci v Maďarsku nezabúdajú na Viktorína
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/1209-slovaci-v-maarsku-nezabudaju-na-viktorina
Významná postava slovenskej a maďarskej kultúrnej histórie
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/703-pamatn-de-jozefa-viktorina-vo-vyehrade
Szlovák író, nyelvművelő, visegrádi plébános
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/visegrad/visegrad_ezer_eve_almanach/pages/visegrad_44_05.htm
Visegrád hajdan és most
https://mek.oszk.hu/10800/10802/10802.htm
Viktorín viharos élete
https://archeologia.hu/content/archeologia/93/j-k-viktorin-viharos-elete.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3065981660167456
21. júla 1880
v obci Košariská na myjavských kopaniciach sa narodil Milan Rastislav Štefánik - astronóm, fotograf, vojenský letec, brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, diplomat a politik, ktorý patrí medzi najväčšie osobnosti slovenských dejín.
https://www.teraz.sk/search?q=%C5%A0tef%C3%A1nik
Mladé letá v Sarvaši
http://www.szlovak-szarvas.sulinet.hu/regi/kutat2.html
Politikus, diplomata és csillagász, a szlovák történelem jelentős alakja:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Milan_Rastislav_%C5%A0tef%C3%A1nik
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3069429563155999
26. júla 2016
zomrel národnostný politik, trojjazyčný básnik Gabriel Hattinger-Klebaško (1958-2016)
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1005296709569305
Ruszin üstökös - Hattinger-Klebaško Gáborra emlékezünk
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/190-archiv-magyarul-archiv-magyarul/1364-in-memoriam-hattinger-klebasko-gabor
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1005389249560051
27. júla 1775
Narodila sa v Bratislave zakladateľka materských a dievčenských škôl, grófka Mária Terézia Brunšviková (Brunswicková), ktorá otvorila v Budíne prvú detskú opatrovňu v monarchii a jej zásluhou vznikla aj prvá dievčenská priemyselná škola v Uhorsku. Často sa zdržiavala v Dolnej Krupej a priatelila sa napríklad s nemeckým hudobným skladateľom Ludwigom van Beethovenom. Zomrela 17. 9. 1861.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/801636379935340/?type=1
28. júla 1914
Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Srbsku, čím sa začala prvá svetová vojna. Vojna sa skončila 7. 11. 1918, keď bola nariadená všeobecná demobilizácia rakúsko-uhorských armád.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prv%C3%A1_svetov%C3%A1_vojna
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1342673219164984/?type=3&theater
28. júla 1849
Uhorský parlament v Segedíne prijal národnostný zákon, ktorý zaručoval jazykové práva nemaďarským národom v nižších úradoch, na súdoch a na školách. Prijal aj zákon o emancipácii Židov.
1849. július 28. - A magyar nemzetgyűlés Szegeden elfogadja a nemzetiségi törvényt
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1849_julius_28_a_magyar_nemzetgyules_szegeden_elfogadja_a_nemzetisegi_torvenyt/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1342683689163937/?type=3&theater
29. júla 1793
Narodil sa evanjelický farár, národný buditeľ, slavista, obrodenecký básnik, filozof, filológ a etnograf Ján Kollár, ideológ slovanskej vzájomnosti, ktorého básnická tvorba predstavuje zásadný prelom vo vývine českej a slovenskej poézie prekonávaním klasicistických tendencií a novým vzťahom k citovému životu jednotlivca a spoločenskej problematike. Z jeho rozsiahleho diela sú napríklad známe veršovaný epos Slávy dcéra, alebo dvojzväzkové dielo Národnie zpiewanky. - Ján Kollár zomrel 24. januára 1852 vo Viedni.
Jánovi Kollárovi v Budapešti po dvesto rokoch
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/524-janovi-kollarovi-v-budapeti-po-dvesto-rokoch
https://www.facebook.com/oslovma/posts/994580987307544
30. júla 1799
Narodil sa v Ábelovej evanjelický kňaz, zoológ, ornitológ a ichtyológ Ján Šalamún Petian (Petényi), zakladateľ vedeckej faunistiky a ornitológie v Uhorsku. Zomrel 5. 10. 1855 v Budapešti.
https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_%C5%A0alam%C3%BAn_Petian
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1714761535289482
1. augusta 2001
Zomrela svetoznáma insitná maliarka Zuzana Chalupová. Narodila sa 5. februára 1925 v Kovačici. - Teta sveta
http://www.slovackizavod.org.rs/izmogugla/pregled/5407
Výnimočná predstaviteľka fenoménu kovačickej insity
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3527/maliarsky-svet-zuzany-chalupovej-spristupnili-v-kovacici-verejnosti
Veľká energia mamy Zuzany
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3557/o-maliarke-zuzane-chalupovej-v-srbskom-denniku-politika-velka-energia-mamy-zuzany
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1718497451582557
3. augusta 1812
zomrel v Sarvaši spisovateľ, pedagóg a národný buditeľ Martin Hamaliar
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia/797-obetavos-otca-a-syna-medzi-rodnmi
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3105104809588474
4. augusta
Deň Matice slovenskej - pamätný deň SR. V roku 1863 sa v tento deň konalo zakladajúce valné zhromaždenie Matice slovenskej v Martine - celonárodnej slovenskej kultúrnej organizácie, ktorá mala spájať milovníkov slovenského národa, v mene vzdelanosti povzbudzovať slovenskú literárnu tvorbu, umenie, vedu a rozvíjať slovenský jazyk.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Matica_slovensk%C3%A1
https://www.facebook.com/oslovma/posts/804867289612249
7. augusta 1819
Narodil sa vo Veľkom Krtíši pedagóg, spisovateľ, folklorista a štúrovec August Horislav Škultéty. - Z Dolnej Lehoty do Luciny / Prvý riaditeľ slovenského gymnázia / Veľký Krtíš je rodiskom a pôsobiskom významných osobností slovenského národného života. Ozdobou mesta je rod Škultétyovcov...
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/770-kultety-slovak-vekeho-srdca-a-vekch-inov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/998580453574264
9. augusta 1867
Narodil sa v Liskovej politik, lekár, verejný činiteľ, publicista a vysokoškolský pedagóg Vavro Šrobár, ktorý sa do slovenského politického života zapojil na začiatku 20. storočia.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vavro_%C5%A0rob%C3%A1r
Jeden z kľúčových československých politikov
http://www.vtedy.sk/pripominame-si-vyrocie-narodenia-v.srobara-
Muž, ktorý získal pre Slovensko Petržalku
https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/437685-muz-ktory-ziskal-pre-slovensko-petrzalku/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1730721343693501/?type=3
10. augusta 1922
Narodil sa v Klenovci spisovateľ, literárny kritik, redaktor, filmový scenárista, esejista a publicista Vladimír Mináč.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Min%C3%A1%C4%8D
Vladimír Mináč o Slovákoch v Maďarsku (r. 1988)
„To, že ste Slováci, vám dodáva zvláštnu príchuť; ste do istej miery korením, soľou tejto krajiny.“
Jeho tvorba dodávala impulzy vývinu nielen slovenskej literatúre, ale aj spoločnosti a kultúre.
http://www.teraz.sk/kultura/slovensky-spisovatel-a-politik-vladimir-/274446-clanok.html
Koniec ilúzií o rovnosti
https://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/439296-koniec-iluzii-o-rovnosti/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/627267720705541/?type=1
14 augusta 1932
v Báčskom Petrovci založili Maticu slovenskú v Juhoslávii. Jej predsedom sa stal Ján Bulík:
http://www.maticaslovenska.rs/o-matici/o-matici/matica-slovenska-v-srbsku-v-juhoslavii.html
https://www.facebook.com/oslovma/photos/p.456770421088606/456770421088606/?type=1
15. augusta
Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie je v niektorých kresťanských cirkvách najdôležitejší mariánsky sviatok
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A1vnos%C5%A5_Nanebovzatia_Panny_M%C3%A1rie
„S Máriou po boku nemožno ísť do zatratenia“
https://www.katolickenoviny.sk/duchovna-obnova/category/duchovna-obnova/article/-nanebovzatie-panny-marie-ma-pre-veriacich-zasadny-vyznam-.xhtml
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3138908572874764
17. augusta 1916
Zomrel slovenský spisovateľ, publicista a politik Svetozár Hurban Vajanský
http://zurnal.pravda.sk/portret/clanok/402266-svetozar-hurban-vajansky-narodovec-trikrat-sudne-trestany/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1005885696177073
20. augusta 1879
Narodil sa škótsky spisovateľ, novinár a historik Robert William Seton-Watson, ktorý okrem iného informoval európsku verejnosť aj o útlaku Slovákov v Uhorsku. - https://sk.wikipedia.org/wiki/Robert_William_Seton-Watson / Bojovník za národné práva Slovákov - http://www.oslovma.hu/XXX/WatsonVD.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1748684408563861/?type=3&theater
20. augusta
Štátny sviatok Maďarska - Deň sv. Štefana, zakladateľa uhorského štátu, ktorého korunovali v roku 1000
http://madari.sk/magazin/historiasucasnost/20-august-den-svateho-stefana
Slovanské / slovenské korene vzniku Uhorska
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/514-slovanske-slovenske-korene-vzniku-uhorska
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1748705448561757/?type=3&theater
21. augusta 1968
Vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska, komunistickou stranou označovaný za vstup spojeneckých vojsk, krycí názov: operácia Dunaj, bol vojenský vpád vojsk piatich socialistických krajín Varšavskej zmluvy na čele so Sovietskym zväzom (ZSSR, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko).
https://tema.aktuality.sk/21-august-1968-vpad-vojsk-varsavskej-zmluvy/
Čo malo zostať utajené
https://www.noviny.sk/slovensko/106763-fotogaleria-21-august-1968-co-malo-zostat-utajene
Anton Pižurný: 1. = prvý kolaborant mestečka
http://anton.blog.pravda.sk/2017/08/21/1-prvy-kolaborant-mestecka/
August '68: Ako to, že k nám nevtrhli aj Rumuni?
https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/439099-august-68-ako-to-ze-k-nam-nevtrhli-aj-rumuni/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1007902212642088
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1365269883571984
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1007909332641376
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1724401797658789
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1744262372339398
27. augusta 1936
sa narodila bývalá poslankyňa a podpredsedníčka maďarského parlamentu, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku a riaditeľka budapeštianskej slovenskej školy Mária Jakabová-Šingeľová - autorka devätnástich slovenských učebníc pre základné a stredné školy a mnohých štúdií v oblasti pedagogiky. Jej kniha, v ktorej sa venuje postaveniu slovenskej národnosti, vyšla v roku 1995 pod názvom Slová za nás a o nás. - Rozsiahlejší rozhovor s Máriou Jakabovou-Šingeľovou prináša Náš kalendár na rok 2016. K jej narodeninám aj v mene našich čitateľov blahoželáme!
www.oslovma.hu/XXX/MarJaSin.rtf
„My sme tu doma“ / „Nepoužiť tradície na sebaklam“ - https://www.facebook.com/oslovma/posts/804533602978951
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1012866228812353
27. augusta 1999
Dohodu v otázke výstavby mosta cez Dunaj medzi Štúrovom a Ostrihomom dosiahli na stretnutí v Blahovej pri Dunajskej Strede slovenský premiér Mikuláš Dzurinda a jeho maďarský partner Viktor Orbán.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/462248507207464/?type=3&theater
29. augusta 1749
Zomrel v Bratislave polyhistor, organizátor vedeckého výskumu v Uhorsku, autor učebníc a encyklopedického diela o historicko-zemepisných poznatkoch celého Uhorska, rektor evanjelického gymnázia a kňaz evanjelickej cirkvi Matej Bel. Narodil sa 22. 3. 1684.
Veľká ozdoba Uhorska z Očovej
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1152-veka-ozdoba-uhorska-z-oovej-matej-bel
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1014182505347392/?type=3&theater
29. augusta
Štátny sviatok SR - Výročie Slovenského národného povstania (1944)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_povstanie
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1372444882854484
1. septembra
Štátny sviatok Slovenskej republiky - Deň Ústavy SR
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava_Slovenskej_republiky_%281992%29
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1016817045083938/?type=3&theater
2. septembra 1926
sa narodil národnostný politik a diplomat Juraj Bielik - 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...”
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/1365-vznamna-osobnos-slovakov-v-maarsku-juraj-bielik-1926-2008
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1009744329124543
6. septembra 1828
Zomrel v Príbelciach evanjelický kňaz, historik, národovec a prírodovedec Daniel Petian.
Otec vrchov novohradských
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/960-juraj-natan-petian-otec-vrchov-novohradskch
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1020650244700618/?type=3&theater
12. septembra 1855
v Békešskej Čabe zomrel Ján Haan, popularizátor prírodných vied a nových metód v poľnohospodárstve
Vyorali hlboké dolnozemské brázdy
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1127-haanovci-vyorali-hlboke-dolnozemske-brazdy
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1025966714168971/?type=3&theater
13. septembra 1831
Zomrel v Ostrihome kardinál Alexander Rudnay, uhorský prímas a veľký podporovateľ slovenských emancipačných (jazykových a kultúrnych) snáh. Narodil sa 4. 10. 1760.
„Slovák som, a keby som bol i na stolci Petrovom, Slovákom zostanem.“
Ostrihomskú baziliku dal postaviť Slovák
http://www.cas.sk/clanok/284286/arcibiskup-a-kardinal-alexander-rudnay-ostrihomsku-baziliku-dal-postavit-slovak.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/824223831009928
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