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Matovič nie je Orbán. Naozaj
Najlepším dôkazom je odlišný príbeh vakcíny Sputnik V na Slovensku a v Maďarsku.
13. mája 2021 - (Matúš Ritomský - komentare.sme.sk)
Keď Matovič zverejnil status, v ktorom rozhovor s maďarským premiérom Orbánom v denníku Postoj označil za rozhovor roka, väčšina reakcií používateľov sociálnej siete vyjadrovala pobavenie. Aj táto anekdota ukazuje, že vzhliadanie Matoviča k Orbánovi pôsobí skôr komicky než hrozivo. Matovič totiž napriek svojmu presvedčivému volebnému úspechu nedokázal mocensky ovládnuť Slovensko a dokonca ani sa udržať na poste premiéra. A súčasná vláda je všetkým iným, len nie vládou pevnej ruky na čele s autokratom. V tomto sa pomýlili tí, ktorí Matoviča prirovnávali nielen k Orbánovi, Trumpovi a Putinovi, ale aj k Mečiarovi či Ficovi. Za Mečiara sa nepohodlní ľudia unášali do zahraničia alebo rovno nechávali vybuchnúť v aute, za Fica vznikli na prokuratúre a súdoch paralelné štruktúry chrániace mocných, kritických novinárov šikanoval sociálny úrad a prezidenta na povel z vlády rozpracovávala polícia. Matovič svoje konflikty nerieši ovládnutím inštitúcií, ale hádkami v statusoch, urážkami a siahodlhými tlačovkami, ktoré zvyčajne nemajú žiadnu mocenskú koncovku. Jediný okamih, keď sa mohlo zdať, že súčasná garnitúra môže skutočne vnútiť svoju vôľu celej krajine, nastal po plošnom testovaní na jeseň. Pamätáme si vojenské manévre, Krajniaka v maskáčoch a reči o novom SNP. V tom čase niektorí komentátori označili akt povinného vytierania nosa tyčinkou za rituálny symbol zotročenia. Ale hneď v nasledujúcich týždňoch sa ukázala oveľa väčším problémom slabosť a nejednotnosť vlády, neschopnosť presadiť tvrdé opatrenia a paralýza zapríčinená obavami z nálad obyvateľstva pred Vianocami. Najlepším dôkazom, že Matovič nie je Orbán, bol odlišný príbeh vakcíny Sputnik V na Slovensku a v Maďarsku. Orbán, ktorý ovládol inštitúcie svojej krajiny, zabezpečil nielen nákup, dovoz, hladké schválenie a začatie očkovanie neregistrovanou vakcínou, ale pripísal si za to aj ďalšie propagandistické body. Matovičov pokus o pripísanie si zásluh za dovoz Sputnika V skončil odvolaním Krajčího a stratou premiérskeho kresla. Dnes je jasné, že v súčasnej vláde niet hegemóna, ktorý by bol schopný mocensky si podrobiť Slovensko. Ak to vládnuca garnitúra nedokázala počas pandémie a núdzového stavu, v čase „mieru“ to už bude ťažko predstaviteľné. Napokon, rozdielne postoje v samotnom OĽaNO pri hlasovaní o ministerke Kolíkovej naznačujú iba ďalšiu rôznorodosť, deliace čiary a možno aj štiepenie. Naše obavy o predvídateľné a pokojné vládnutie tak budú pretrvávať, ale vážne obavy o stratu slobody zatiaľ mať nemusíme.
Péter Hunčík: Viktor Orbán sa chce stať šéfom celého regiónu, kde žijú Maďari
https://dennikn.sk/2355562/peter-huncik-viktor-orban-sa-chce-stat-sefom-celeho-regionu-kde-ziju-madari
V4 ako tretí pól v EÚ je chiméra Orbána
11. mája 2021 - (Peter Schutz - komentare.sme.sk)
Kolegovia z Postoja minuli všetky vysoké lopty na smeč, akými by Orbána slušnejší novinári prizabili. / Keďže nižšej váhe, než je nemecký Spiegel, nedal Orbán interview desať rokov, rozhovor pre Postoj má atribúty ôsmeho divu sveta. Motivácie človeka, ktorý - až na raritné príležitosti ako BBC, WSJ, FAZ a podobne - osekal mediálnu komunikáciu na piatkovú omšu vo „verejnoprávnom “ rádiu, osloviť Slovákov sa takto zdajú dôležitejšie ako všetko, čo povedal. Vrátane ideologickej omáčky, ktorou premazal ústa spovedníkov až tak, že minuli všetky vysoké lopty na smeč, akými by ho slušnejší novinári prizabili. Napríklad, keď tvrdil, že to je on, Orbán, kto bojuje za slobodu, mohli sa ho priatelia z Postoja - v rámci mediálnej časti - aspoň spýtať, či ešte existuje okrem Maďarska iná demokracia, kde je najväčším zadávateľom inzercie vláda. Alebo odkiaľ sa vzalo také „hungaricum“, ako to, že najbohatší človek v Maďarsku - podľa Forbes - je biely kôň (Lőrinc Mészáros). Ale dobre. Keď Orbán fantazíruje, že „do roku 2030 v EÚ bude aj tretí pól, stredná Európa, respektíve V4“ (popri Nemecku a Francúzsku), odhaľuje sen zo svojej paralelnej geopolitickej reality. Visegrád ako pól je fantazmagória. Keby ich viedli podobné myšlienkové pochody, vyhlásiť sa za tretí (štvrtý, piaty) pól - aj s lepšími predpokladmi - by pokojne mohol aj Benelux, Škandinávia (aj bez Nórov) či mediteránske krídlo. O to skôr, že ak sa každému z týchto regiónov prizrieme len trochu bližšie, je zrejmé, že je medzi nimi menej protichodných záujmov, čo ich rozdeľujú. Aj historických bremien, ktoré v menej „pragmatizmu“ akurát zahrabali pod koberec, aby „nevyrušovali“ v spolupráci. Aj keby Orbán neklamal napríklad vetou, že „túto trojpólovosť bolo cítiť v sporoch o migráciu či rozpočet“ - s rozpočtom zostali Maďari s Poliakmi celkom opustení - mimo migrácie nevidieť jediný ďalší špecifický záujem, ktorý by bol natoľko odlišný (vzdialený) od záujmu napr. Nemecka, že by opodstatňoval či legitimizoval V4 ako osobitnú geopolitickú jednotku. (Ak poviete, že napr. budúcnosť jadrovej energie, tak namiesto Nemecka dosadíme Francúzsko. Ide o odlišnosť v komplexe geostrategických otázok.) Visegrád ako pól je chiméra Orbána, ktorý potrebuje pre svoje divoké koncepty „iliberálnej demokracie“ a „východného otvárania“ vytvoriť zdanie širšej platformy, aby sa nepociťovali ako čisto maďarské úlety. Ak niečo rozhovor pre Postoj naznačuje, tak je to akcelerácia túžby Orbána pôsobiť na verejné mienky v regióne.
Europoslankyňa Katalin Cseh: Maďarsko by zrejme dnes do Únie neprijali
Veľa aj proeurópskych voličov stráca dôveru v EÚ, pretože pri Orbánovi nič nerobí. Očakávajú, že aspoň niekto bude dávať pozor, aby nedochádzalo k bezbrehému rozkrádaniu a korupcii.
https://svet.sme.sk/c/22658435/europoslankyna-madarsko-by-zrejme-dnes-do-unie-neprijali.html
Štátny tajomník Martin Klus: Nie som hungarofób
„S poslancom Györgyom Gyimesim si už nebudeme odkazovať cez médiá.“
https://dennikn.sk/2388661/klus-s-gyimesim-si-uz-nebudeme-odkazovat-cez-media-nie-som-hungarofob-klus-klus-klan-je-cez-ciaru/
Szijjártó rokoval v Bratislave so Stranou maďarskej komunity
https://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-rokoval-v-bratislave-so-stra/548803-clanok.html
Vo vzťahu Maďarska s Ukrajinou došlo k miernemu zlepšeniu
https://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-vo-vztahu-madarska-s-ukra/548740-clanok.html
Maďarsko vyjadruje Izraelu plnú solidaritu
https://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-madarsko-vyjadruje-izraelu/548414-clanok.html
Eurokomisár vyzval Maďarsko, aby sa pripojilo k Európskej prokuratúre
Z 27 členských štátov EÚ sa len päť krajín nezúčastňuje na práci Európskej prokuratúry, a to Dánsko, Írsko, Maďarsko, Poľsko a Švédsko.
https://www.teraz.sk/zahranicie/reynders-vyzval-madarsko-aby-sa-pripoj/548359-clanok.html
Maďarská vláda predložila Bruselu plán na využitie fondu obnovy EÚ
https://www.teraz.sk/ekonomika/madarska-vlada-predlozila-bruselu-pl/548303-clanok.html
Rast inflácie v Maďarsku sa v apríli zrýchlil
https://www.teraz.sk/ekonomika/rast-inflacie-v-madarsku-sa-v-aprili/548043-clanok.html
Maďarov, ktorí odchádzajú do zahraničia, je stále menej
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vlani-sa-z-cudziny-vratilo-v/547859-clanok.html
V Bratislave neobnovia medzinárodnú linku 801 do Rajky
https://www.aktuality.sk/clanok/890582/v-bratislave-neobnovia-medzinarodnu-linku-801-do-rajky/
Témou Maďarska a Poľska na sociálnom summite EÚ bola rodová rovnosť
Maďarsko a Poľsko protestovali proti zmienke o rodovej rovnosti preto, lebo podľa nich vytvárala priestor pre presadzovanie práv LGBTI osôb.
https://www.teraz.sk/zahranicie/temou-madarska-a-polska-na-socialnom/547453-clanok.html
Za DK kandiduje na maďarského premiéra Klára Dobrevová
Manželka expremiéra a predsedu DK Ferenca Gyurcsánya je podpredsedníčkou Európskeho parlamentu, vysokoškolskou pedagogičkou, úspešnou podnikateľkou, matkou troch detí, ktorá hovorí štyrmi jazykmi.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-demokraticka-koalicia-kandi/546223-clanok.html
Koncom mája bude v Maďarsku zrejme zaočkovaných už päť miliónov ľudí
Od vypuknutia koronavírusovej pandémie stúpol počet nakazených na 795 200 a počet obetí covidu na 28 970. Aktuálne je infikovaných 165 769 osôb.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-koncom-maja-bude-zrejme-zao/548679-clanok.html
V Maďarsku sa hlásia na očkovanie aj zahraniční Maďari
https://www.teraz.sk/zahranicie/od-utorka-sa-mozu-registrovat-na-ock/546329-clanok.html
V Maďarsku potrebuje pomoc 800 detí, ktoré stratili rodičov
Začne fungovať nadácia, ktorá má pomôcť sirotám, ktoré stratili rodičov v rámci koronavírusovej pandémie.
https://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-potrebuje-pomoc-800-deti-k/548516-clanok.html
Jeden z troch Maďarov dúfa v letnú dovolenku
https://www.aktuality.sk/clanok/883596/koronavirus-jeden-z-troch-madarov-dufa-v-letnu-dovolenku/
Krajania kritizujú nastavenie podmienok i informovanosť o sčítaní
13. mája 2021 - (tasr)
Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ) vyzvalo Štatistický úrad SR, aby riešil situáciu Slovákov v zahraničí, ktorí sa z rôznych dôvodov dosiaľ nesčítali a v rámci asistovaného sčítania sa zapojiť do cenzu nemôžu. Združenie vyčíta taktiež ŠÚ, že krajanské komunity nedostatočne informoval o povinnostiach a priebehu sčítania. Štatistici, naopak, tvrdia, že v rámci masívnej informačnej kampane využili všetky možnosti komunikačných kanálov, upozorňujú aj na spôsob zapojenia sa do asistovaného sčítania. Predseda SZSZ Vladimír Skalský uviedol, že podnety krajanov sa týkajú najmä nedostatočného oboznámenia s povinnosťou sčítať sa nielen v súčasnej krajine pobytu, ale aj na Slovensku. „V tomto smere nás kontaktovali najmä Slováci zo Srbska a Česka, ktorí si neboli vedomí, že by sa mali sčítať aj na Slovensku. Mnohí si mysleli, že stačí, aby sa sčítali v krajine, v ktorej žijú,“ uviedol. Hovorkyňa Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder upozornila, že informáciu o cenze a povinnostiach z neho vyplývajúcich vymedzuje zákon prijatý v roku 2019. Nástojí na tom, že ŠÚ využil všetky možnosti a kapacity na potrebné informácie. „Osobitne pre Slovákov v zahraničí ŠÚ SR spolupracoval s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, takisto s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Informácie boli šírené prostredníctvom letákov, ale aj propagačného videa, využívali sa pritom aj nové médiá,“ uviedla Stauder. „Počas sčítania ŠÚ dostal početné maily na infolinku, kde sa Slováci žijúci v zahraničí pýtali, uisťovali, nechali si podrobnejšie vysvetľovať povinnosti a postupy pri sčítaní,“ oznámila. Skalský si myslí, že nie je v poriadku, ak sú krajania, ktorí sa zabudli sčítať online v priebehu cenzu, nútení vycestovať na Slovensko, aby mohli využiť aspoň asistované sčítanie. Upozorňuje pritom na pretrvávajúcu hrozbu pandémie ochorenia COVID-19. „Takýmto ľuďom by sa malo umožniť sčítanie znovuotvorením elektronického systému alebo asistovaným sčítaním po telefóne, Skype, konferenčným hovorom, e-mailom alebo podobnou cestou,“ dodal. Stauder v reakcii zdôraznila, že ŠÚ dôsledne analyzoval, aké elektronické formy na sčítanie použije. „Prvoradou zásadou je ochrana údajov obyvateľov, preto možnosti po telefóne, cez Skype, konferenčným hovorom či mailom boli zásadne vylúčené na účely sčítania,“ informovala. Dodala, že obyvatelia SR v zahraničí, ktorí sa nesčítali elektronicky, sa do 13. júna môžu sčítať na ktoromkoľvek kontaktnom mieste v SR. „Výnimočne, ak sú digitálne vylúčení a nemajú možnosť byť v SR počas asistovaného sčítania, tak môžu urobiť pomocou blízkej osoby prítomnej v SR na kontaktnom mieste v ktorejkoľvek obci na Slovensku,“ dodala hovorkyňa SODB 2021. Predstaviteľ krajanov spochybňuje princíp dvojitého sčítania v rámci cenzu v domovskej i súčasnej krajine pobytu. Naznačuje, že ak sa krajania zabudli sčítať v krajinách, kde žijú, môže to znamenať zhoršenie podmienok pre slovenské komunity vzhľadom na menšie zastúpenie podľa cenzu. Stauder uvádza, že problematika koordinácie sa na úrovni EÚ rieši prostredníctvom Eurostatu.
Slováci žijúci v zahraničí, ktorí sa nesčítali sami, majú smolu
https://www.tvnoviny.sk/domace/2027667_asistovane-scitanie-slovaci-zijuci-v-zahranici-ktori-sa-nescitali-sami-maju-teraz-smolu
SZSZ poukazuje aj na chyby spojené so sčítaním
https://www.hlavnespravy.sk/svetove-zdruzenie-slovakov-v-zahranici-vyzyva-statisticky-urad-sr-aby-riesil-situaciu-so-scitanim-slovakov-v-zahranici/2535672
Ján Bulík - výrazná osobnosť vojvodinských Slovákov
Ján Bulík, výrazná osobnosť vojvodinských Slovákov, je neprávom opomínaná postava slovenských dejín. Jeho život, aj keď predčasne ukončený, bol nadpriemerne činorodý - bol úspešným športovcom, aktívnym predstaviteľom menšiny, advokátom, politikom, a nakoniec pracovníkom protifašistického odboja. Jeho život bol však aj plný kontrastov - pomáhal zachraňovať životy, ale o ten vlastný prišiel. Volajú sa po ňom ulice, ale takmer nikto netuší, kto to bol.
https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/narodovca-jana-bulika-zavrazdili-nacisti
Multimediálny portál Storyteller oslávil 3. narodeniny
Storyteller, portál, ktorý predstavuje novinársko-podnikateľskú iniciatívu žurnalistky Vladimíry Dorčovej-Valtnerovej, si pripomenul v nedeľu 9. mája 3. výročie založenia. Portál bol založený 9. mája - v Deň Európy - a práve o európske hodnoty sa toto médium, ako proklamuje jeho zakladateľka, aj zasadzuje - vždy majúc na zreteli a uplatňujúc novinárske etické zásady a štandardy profesionálnej žurnalistiky.
https://www.uszz.sk/multimedialny-portal-storyteller-oslavil-3-narodeniny/
Tieto hollywoodske hviezde majú slovenský pôvod
Vypátrali sme obce, v ktorých majú korene
https://zivot.pluska.sk/soubiznis/tieto-hollywoodske-hviezde-maju-slovensky-povod-vypatrali-sme-obce-ktorych-maju-korene
RTVS Dedovizeň - Nové príbehy Slovákov v cudzine a menšín na Slovensku
10. mája 2021 - (kultura.pravda.sk)
Nová relácia RTVS Dedovizeň pokračuje od pondelka 10. mája do piatka 15. mája ďalšími časťami. Známi i neznámi predstavitelia národnostných menšín v nej pootvoria dvere do svojich životov, odkryjú svoje pútavé príbehy a prinesú nový pohľad na všetko, čo znamenajú korene. Televízna Jednotka vysiela Dedovizeň každý pracovný deň o 14. h s moderátorkami Svetlanou Surovou, krajankou narodenou vo Vojvodine, a rumunskou Slovenkou Adrianou Fúrikovou. / V pondelok 10. mája diváci spoznajú príbeh Štefana Korcha, operného speváka. Slovenskí operní speváci reprezentujú Slovensko po celom svet. Jedným z nich je aj Štefan von Korch, Slovák žijúci v Rumunsku, ktorého na Slovensku možno nepoznáme, no on práve svoju dedovizeň hrdo reprezentuje po celom svete. / V utorok 11. mája bude Dedovizeň venovaná slovenským Rómom, konkrétne tanečnému súboru z Detvy, ktorý sa volá Jagalo jílo, čiže Horúce srdce. Rómovia do tanca vkladajú lásku, vášeň, smútok a bôľ. Vtedy zabúdajú na starosti okolitého sveta. Reláciou divákov prevedie vedúca súboru Miroslava, ktorej starý otec Jozef Berky je bratom známeho Jána Berkyho Mrenicu a zaspomína si na časy s ním. / V stredu 12. mája zavítame k Rusínom, do malebnej obce Jakubany. V dedine, kde žije asi 2000 Rusínov majú nielen výborné speváčky z folklórnej skupiny Kečera, ale aj šikovné gazdinky, ktoré na svadbu pečú tradičný rusínsky koláč s názvom kuchy. Diváci sa dozvedia, ako vyzerali voľakedy rusínske svadby v Jakubanoch. / Vo štvrtok 13. mája spoznáme talentom požehnaného básnika, novinára, prekladateľa, spisovateľa a fotografa Imricha Fuhla. Je to Slovák žijúci v Maďarsku a hrdo sa hlási k svojej dedovizni. / Kedysi Nemci prichádzali na územie dnešného Slovenska, aby vdýchli nový život dedinám, ktoré vyplienili Mongoli. Jednou z takýchto obcí je aj Chmeľnica. Z rozprávania Marty Krafčíkovej zistíte, že obyvatelia sa dodnes snažia o zachovanie tradícií predkov a výnimočného chmeľnického nárečia a dozviete sa, čo sa dialo v Chmeľnici s nemeckými rodinami po vojne.
Slovensko nie je len na Slovensku
Hovorí sa, že doma nikto nie je prorokom, ale Slováci, ktorí žijú v zahraničí, sa stále cítia byť „naši“. Rómovia a iné národnostné menšiny žijú zasa na Slovensku, odtrhnutí od svojich kultúrnych koreňov. V novej televíznej relácii RTVS nazvanej Dedovizeň známi i neznámi predstavitelia národnostných menšín pootvoria dvere do svojich životov, odkryjú svoje pútavé príbehy a prinesú nový pohľad na všetko, čo znamenajú korene.
https://kultura.pravda.sk/film-a-televizia/clanok/586269-slovensko-nie-je-len-na-slovensku/
Dedovizeň na obrazovkách RTVS so Slovenkou z Vojvodiny
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3873342966097984
Spoznajte tradície, kulinárske zážitky, zvyky a obyčaje priamo na Slovensku od tých, ktorí si svoju dedovizeň priniesli so sebou. Známi i neznámi predstavitelia národnostných menšín pootvoria dvere do svojich životov, odkryjú pútavé príbehy a prinesú nový pohľad na všetko, s čím ich spájajú ich korene. Novou reláciou Dedovizeň bude divákov Jednotky každý pracovný deň o 14.00 sprevádzať aj vojvodinská Slovenka Svetlana Surová (video):
https://www.cas.sk/clanok/1121356/nova-kraska-na-obrazovkach-rtvs-maju-sa-moderatorky-obavat-konkurencie
Slovensko nie je len na Slovensku / Aj Slováci, ktorí žijú v zahraničí
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3861630623935885
Televízny portrét básnika, novinára a fotografa Imricha Fuhla
Talentom požehnaný básnik, novinár, prekladateľ, spisovateľ a fotograf Imrich Fuhl. Slovák žijúci v Maďarsku sa hrdo hlási k svojej dedovizni.
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/17400/271635
Levente Galda pre reláciu RTVS Dedovizeň
22. apríla 2021 nakrúcal štáb zo Slovenska na čele s redaktorkou-reportérkou Svetlanou Surovou pre RTVS opäť v Mlynkoch a Budapešti. Tentokrát sa sústredili na vytvorenie profilu speváka a predsedu Kultúrneho spolku pre Mlynky. Tvorcovia filmových dokumentov v rámci systematickej prezentácie krajanov žijúcich južne od slovenských hraníc si zaumienili v podobe takmer polhodinových samostatných diel v relácii Dedovizeň predstaviť divákom na Slovensku bohatstvo kultúry našej „tristoročnej Slovače“, v týchto končinách označovaných ako „Slovenská Dolná zem“ najmä prostredníctvom jej súčasných zveľaďovateľov a tvorcov. Reláciu Dedovizeň plánujú vysielať v RTVS od mája 2021 a v každej časti predstavia iné krajanské zaujímavosti od komunít po jednotlivcov.
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/29514-na-slovi-ko-s-leventem-galdom-o-ma-arskej-pesni-kovej-su-a-i-a-jeho-planoch-na-hudobnej-scene
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/3498/levente-galda-krajan-z-obce-mlynky---vyznamnej-slovenskej-stopy-pod-pilisom-v-televiznej-pesnickovej-sutazi-v-madarsku
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/29434-slovensk-televizny-tab-v-senvaclave-mlynkoch-emeri-a-redakcii-udov-ch-novin
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.357586647673651&vanity=147596498672668
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/29544-ukazali-sme-slovensku-tvar-budape-ti
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3841602179272063
Levente Galda v slovenskom komediálnom seriáli Pumpa
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/16350#1097 (od 18:25 min.)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3808858179213130
Peknou slovenčinou prekvapil milovník slovenského folklóru z Maďarska
https://www1.pluska.sk/regiony/madar-budapesti-zaujal-relacii-pumpa-preco-ho-fascinuje-slovensky-folklor
Slováci v Maďarsku s jarnou nádejou očakávajú oživenie krajanského života
Problematikou aktuálnej, doteraz ešte obmedzenej činnosti vrcholnej inštitúcie Slovákov v Maďarsku - Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) - v čase opatrení v záujme ochrany zdravia ľudí počas pandémie koronavírusu COVI-19 nielen v jej orgánoch a výboroch, ale aj s dopadom na život miestnych samospráv, vzdelávací proces i mimoškolskú záujmovú činnosť slovenských detí a mládeže, ako aj s potenciálnymi možnosťami navrátiť s postupným uvoľnením sociálnych kontaktov aspoň sčasti hodnotné kultúrno-spoločenské dianie slovenskej menšiny v Maďarsku, sa vo štvrtok 6. mája 2021 na pôde ÚSŽZ venoval jeho predseda Milan Ján Pilip s dvomi zástupcami Slovákov z krajiny nášho južného suseda. Ondrej Horváth, podpredseda CSSM, spoločne s Levente Galdom, členom náboženského a sociálneho výboru CSSM (obaja reprezentujú aj Slovenský spolok Identita) oboznámili predsedu ÚSŽZ s dianím v živote slovenskej menšiny v národnostne pestrom Maďarsku, a to aj s prihliadnutím na pozitívny dosah zachovania a rozvíjania slovenskosti prostredníctvom osvedčeného systému práce slovenských národnostných samospráv na regionálnej a miestnej úrovni.
https://www.uszz.sk/slovaci-v-madarsku-s-jarnou-nadejou-ocakavaju-ozivenie-krajanskeho-zivota/
Spoločný projekt Maďarska a Slovenska v rámci rekonštrukcie evanjelického kostola v Budapešti
Inšpiratívny príklad spolupráce v starostlivosti o národnostné menšiny prezentujú v rámci dobrých susedských vzťahov Slovenská republika a Maďarsko. Vlády SR a Maďarska spoločne podporia obnovu historického kostola slúžiaceho v minulosti cirkevnému zboru slovenských evanjelikov v Budapešti investičnými nákladmi v rozsahu 4 miliónov eur (v rovnakej participácii oboch štátov). Evanjelický chrám v širšom centre hlavného mesta na Rákócziho triede, ktorý v minulosti slúžil slovenským evanjelikom, sa podarilo odkúpiť vďaka ústretovosti maďarskej vlády za 2,2 milióna eur. V súčasnosti je celý objekt už pod správou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a bude slúžiť inštitúciám slovenskej menšiny v Maďarsku.
https://www.uszz.sk/spolocny-projekt-madarska-a-slovenska-v-ramci-rekonstrukcie-evanjelickeho-kostola-v-budapesti-pre-ucely-slovakov-nadobudol-realne-konturyspolocny-projekt-madarska-a-slovenska-v-ramci-rekonstrukcie-e/
Štúdium v domovine predkov zdobí pridaná hodnota školy života
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29611-poh-ad-zo-slovenska-tudium-v-domovine-predkov-zdobi-pridana-hodnota-koly-ivota
Slovenská mapa Prahy
25. apríla 2021 - (Martin Šimovec - mytrencin.sme.sk)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3852740511491563
Trenčiansky historik Vojtech Čelko, ktorý od roku 1964 pôsobí v Prahe, premenil českú metropolu na takmer slovenskú. V spolupráci s Vladimírom Skalským zostavili netradičnú podobu mapy Prahy, na ktorej graficky znázornili a popísali 92 zmienok o Slovensku, ktoré by ste mali určite vidieť. Vojto Čelko išiel po pražských stopách Tatarku, Kukučína, Kollára, Štefánika, Hodžu, Šafárika, Štúra, Mňačka, Jesenského, Smreka, Turbovej, Tanskej, Dubčeka, Šrobára, Pálku, Gabčíka či Kvašňáka ako skúsený detektív. Na mape Prahy zachytil ich pamätné tabule, sochy, busty, pracovne, súkromné byty či pamätníky. Vo viacerých prípadoch dokonca našiel aj miesta ich posledného odpočinku na Olšanskom, Vinohradskom, Ďáblickom či Břevnovskom cintoríne. „S prípravou mapy mám už veľké skúsenosti. Je to jej druhé vydanie. Prvé vzniklo už v roku 2009 a odvtedy došlo k viacerým zmenám. Objavil som mnoho nového, ale na druhej strane niektoré inštitúcie za dvanásť rokov zanikli a na pôvodných miestach ich už nenájdeme,“ uviedol Čelko.nPodľa jeho slov je v Prahe veľa miest, ktoré sú spojené so Slovenskom a Slovákmi a treba ich neustále pripomínať. Mapa je tak ideálnym sprievodcom návštevníka Prahy či celých školských výletov zo Slovenska, ktoré túžia ísť po stopách Slovákov a slovenskej histórie v bašte českých dejín.
Slováci dobyli Prahu / Všetky podstatné miesta spojené so Slovenskom sú v grafickej podobe zobrazené s očíslovanou ikonou a z druhej strany stručne textovo popísané. „Hoci je aktuálna mapa doslova horúca, rozmýšľam už nad osobnosťami, ktoré v nej chýbajú a určite pôjdu do tretieho vydania mapy, ktorá o pár rokov opäť uzrie svetlo sveta. Nebudú v nej chýbať ani známi slovenskí filmoví tvorcovia Juraj Šajmovič či Juraj Herz, ktorí sa do tejto mapy ešte nedostali,“ prezradil Čelko. Okrem autorov projektu a textovej časti Vojtecha Čelka a Vladimíra Skalského sa na netradičnej mape Praha slovenská podieľal aj jej autor Jiří Beneš a grafik Jozef Illiaš. Žiaľ, pre Jozefa Illiaša to bola tvorivá rozlúčka s pozemským životom, nedávno podľahol komplikáciám spojených s ochorením covid-19. Na mape zachytený hrob legendárneho slovenského futbalistu Štefana Čambala v drese pražskej Slavie môže byť ikonickým ťahákom milovníkov futbalovej histórie. „Veď to bol prvý Slovák, ktorý bol vo finále Majstrovstiev sveta vo futbale v roku 1932 v Ríme. Dnes v Prahe žijú stále jeho vnuci,“ prízvukoval Čelko. Ďalšou slovenskou futbalovou legendou na pražských trávnikoch zostane navždy aj „sparťan“ Andrej Kvašňák. Ten má v Prahe dokonca pamätnú tabuľu a je označený za najlepšieho slovenského hráča v pražských farbách. Okrem viacerých futbalistov zo Slovenska majú obrovský kredit v Prahe aj slovenskí herci. „Daču Turzonovovú si zamilovali stvárnením opernej divy Emy Destinnovej. Chudík v Prahe rád recitoval Seifertove verše v Divadle Viola, ale aj básne literárneho barda Jána Kostru,“ zaspomínal si Vojtech Čelko. V Prahe sa preslávili aj rodáci z nášho regiónu. Autor literatúry faktu Trenčan Vojtech Zamarovský má na mape zachytenú polohu súkromného bytu. Podobne aj ďalšia „trenčianska maturantka“, herečka a spisovateľka Nataša Tanská, ktorá si zahrala postavu malej Barunky v Babičke. Uhrovčania Ľudovít Štúr a Alexander Dubček majú v Prahe osadené pamätné tabule. Pre Pražanov je však najväčším slovenským hrdinom generál Milan Rastislav Štefánik z „našich“ Košarísk. V Prahe má „svoju“ ulicu, sochu, hvezdáreň, pasáž, most i „kolej“. „Štefánik je pre Pražanov spolu s Masarykom symbolom vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. Je navždy spojený s K Alexandrovi Dubčekovi majú určité kruhy rezervu a odstup vzhľadom na rok 1968. Ale pre mnohých navždy zostane symbolom Pražskej jari.
Odvážna poslankyňa / Vojto Čelko sa na mape Prahy „pohral“ aj so slovenskými osobnosťami a ich pražskou anabázou, ktoré nie sú veľmi známe ani pre samotných Slovákov. Jednou z nich je aj ekonómka a politička Božena Fuková (1935-2017), ktorá hlasovala proti prijatiu Zmluvy o pobyte sovietskych vojsk v Československu od roku 1968 na pôde vtedajšieho Národného zhromaždenia. „Za svoju občiansku statočnosť dostala aj Rad Ľudovíta Štúra, ale dodnes nie je dostatočne známa ani v slovenských končinách. Bola jedinou Slovenkou, ktorá sa v krízovom roku 1968 dokázala hlasovaním postaviť proti príchodu sovietskych vojsk na naše územie,“ potvrdil Čelko.
Heydrichova zákruta už neexistuje / Okrem generála Štefánika je pre obyvateľov Prahy hrdinom aj Slovák Jozef Gabčík, jeden zo strojcov atentátu na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Na mape preto nemôže chýbať ani odkaz na pamätník atentátu, ktorý sa nachádza pred Kostolom sv. Cyrila a Metoda. Jozef Gabčík spolu s Janom Kubišom uskutočnil 27. mája 1942 úspešný atentát na Heydricha. „Voči týmto ľuďom sa tu dodnes drží hlboká úcta. Mnohí z príslušníkov československého odboja boli popravení a pri obrane vlasti prišli o to najcennejšie, vlastný život,“ dodal spolutvorca mapy Vojtech Čelko. Heydrichova zatáčka, miesto, kde nacista dokonal, dnes už neexistuje. Miesto atentátu podľahlo stavbe severojužnej magistrály.
Miroslav Kmeť v Banskej Bystrici o živote Slovákov na Dolnej zemi
https://bbonline.sk/pod-zelenou-klenbou-o-zivote-slovakov-na-dolnej-zemi/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3852678141497800
Súťaž ZSM Slovenské spievanky a veršovačky 2021
Zväz Slovákov v Maďarsku v mimoriadne náročnom období vypisuje celoštátnu súťaž v speve slovenských ľudových piesní a v prednese poézie a prózy. / Piesne Slovákov v Maďarsku s osobitným dôrazom na piesne zo svojho regiónu / Výber z tvorby po slovensky píšucich autorov v Maďarsku a autorov zo Slovenska. - Prežívame mimoriadne náročné obdobie, a práve preto sa pokúsime po dlhom čase vniesť do našich životov radosť zo súťaženia, stretnutí a nefalšovanej atmosféry priateľstva a spolupatričnosti. Pozývame vás na 23. ročník celoštátnej súťaže pre žiakov, študentov a mládež Slovenské spievanky a veršovačky. Samozrejme, v súlade s platnými vládnymi nariadeniami.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1/1163-sua-zsm-spievvers
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3827642030668078
Deti potrebujú vzory, ako aj národ hrdinov
Skutočnú veľkosť krajiny nezmeriate v kilometroch, nevyvážite ju zlatom a ani ju nesčítate počtom mrakodrapov. O tom, či je krajina skutočne veľká, vypovedajú ľudia. Takí, ktorí si idú za svojím snom a prekonávajú predsudky. No a práve o nich sa dočítate v bilingválnej knihe Super Slováci/Super Slovaks. Rozpovie vám príbehy o 50-tich Slovákoch, ktorí formovali dejiny Slovenska. Niektorí z nich dokonca zmenili svet. Nájdete si medzi nimi svojho super Slováka alebo Slovenku aj vy?
https://ezopo.sk/projekt/super-slovaci/
Staňte sa spolutvorcami Nášho kalendára 2022
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/151-aktuality3/1472-spolutvorcom-nk2022
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3830590823706532
Hymny Slovákov v Maďarsku / Nie je hymna ako hymna
Eva Krekovičová: Hymny v procesoch transformácie na prelome tisícročia - Daj Boh šťastia tejto zemi / Slovenská Čaba...
http://www.akademickyrepozitar.sk/sk/repozitar/nie-je-hynma-ako-hymna-hymny-v-procesoch-transformacie-na-prelome-tisicrocia.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3812381688860779
Za farárkou Alžbetou Nobikovou (1940-2021)
Alžbeta Nobiková v službe našich evanjelikov
http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-nabozenstvo/23493-a-nobikova-53-rokov-v-slu-be-na-ich-evanjelikov
Vyznamenanie pre Alžbetu Nobikovú
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/25781-al-beta-nobikova-vyznamenana
O jej životnom kréde a pracovnej dráhe si môžete prečítať aj v rozhovore v Našom kalendári na rok 2018:
http://www.luno.hu/images/stories/2021/Aktuality/21-04/Nobikova-NKal2018.pdf
Za Elenou Kovátsovou Kostrovou (1920-2021)
Vo veku nedožitých 101 rokov nás navždy opustila legendárna učiteľka z Malého Kereša
Odkaz básnika Alexandra Kormoša
https://mediaklikk.hu/video/domovina-a-kolto-uzenete
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3814092405356374
Pál Závada a román Prirodzené svetlo
Keď život chutí drsne, nostalgicky a tragicky / Dejiny sú absurdné a občas sa v nich trepoceme ako vlajka vo vetre. A niekedy je vietor taký silný, že z vlajok sú franforce, ktorých útržky nachádzame vzdialené aj neuveriteľné kilometre od pôvodných stĺpov. / Maďarský (a pôvodom slovensko-maďarský) spisovateľ Pál Závada sa vo svojom mozaikovitom románe Prirodzené svetlo (prel. E. Andrejčáková, Slovart 2021) pokúša z franforcov pozliepať rozprávanie nie o dejinách, ale o ľuďoch, ktorých veterná smršť nenávisti, etnických výbuchov, rasových a nacionalistických čistiek vytrhla z ich koreňov, oddelila od lások a nútila robiť veci, ktoré si vôbec nepredstavovali. Lebo čo je pravda v dejinách? A kto sa má hanbiť? Ešte jedna poznámka na úvod - film režiséra Dénesa Nagya Prirodzené svetlo, ktorý na nedávnom Berlinale získal Strieborného medveďa a vychádza z románu Pála Závadu, nie je filmovým prepisom tohto šesťstostranového diela, ale prerozprávaním niekoľkých dní zo života Závadových hrdinov.
https://kultura.sme.sk/c/22657101/ked-zivot-chuti-drsne-nostalgicky-a-tragicky.html
Túry s Térym - v rozkvitnutej jari niet lepšej výzvy do prírody
Budapešť-Pilíš-Banská Štiavnica-Tatry - Láka, inšpiruje, oduševňuje...
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29564-poh-ad-zo-slovenska-v-rozkvitnutej-jari-niet-lep-ej-v-zvy-do-prirody-ako-tury-s-terym
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3808738599225088
Národopisná zbierka zemplínskych Slovákov v Baňačke
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/baz_megyei_szlovakok/pages/szlovak/000_bibliografickych_udajov.htm
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3837057313059883
V hollóházskom múzeu porcelánu
http://www.newprofile.sk
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3815942121838069
Obnovená perla Medzihoria: Fizérsky hrad
https://sk.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCz%C3%A9r_(hrad)
Jedna z najkrajších oblastí Maďarska je dodnes obývaná aj Slovákmi
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/29562-obnovena-perla-medzihoria-fizersky-hrad
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3808512019247746
275. výročie založenia Slovenského Komlóša
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3842056662559948
Pri príležitosti 275. výročia založenia Slovenského Komlóša sme radi, že môžeme Vášmu mestu zaželať všetko najlepšie a skvelú budúcnosť. Minulosť je pravdepodobne dobre známa pre každého z nás, na nej sa nedá nič zmeniť. 275 rokov zápasu o prežitie, snahy o zachovanie si vlastnej identity. Pri tejto príležitosti vzdajme úctu a rešpekt našim predkom, mužom a ženám, ktorí tam žili a zachovávali a zveľaďovali svoje kultúrne dedičstvo. Využime oslavu tohto výročia na krátke zamyslenie: kto sme, odkiaľ a kam kráčame a taktiež aj na to, čo chceme, aby tu raz po nás ostalo. Chráňme a pestujme slovenský jazyk, lebo to je naše jediné bohatstvo a dedičstvo po našich predkoch. (Ján Farkas)
V Komlóši prežíva slovenskosť aj slovenčina
Matej Bel: Nové kolónie vypúšťajú ako včelie roje / Názov od divoko rastúceho chmeľu / Presídlenie na Slovensko / Medzi obcami a mestami osídlenými Slovákmi v Maďarsku Slovenský Komlóš možno považovať za najslovenskejší...
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/152-aktuality2/1276-v-komloi-preiva-slovenskost
Seriál príspevkov k 275. výročiu založenia Slovenského Komlóša
https://www.facebook.com/groups/303263520832037
Komlóš je jedným z najdôležitejších centier Slovákov v Maďarsku
https://folklor.sk/nehante-lud-moj/migranti-zo-slovenska-zalozili-v-madarsku-obec
Unikátne múzeum komlóšskeho básnika Juraja Antala-Dolnozemského
https://www.youtube.com/watch?v=5Zv2EvAmQkc
Maršuj, Komlóš!
https://www.facebook.com/oslovma/videos/891690217596622
Projekt Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku sa zakladá na obnovení starého dolnozemského slovenského tanca marš. Podstatou projektu je, ako môžeme obnoviť naše tradície a prezentovať ich v modernej podobe, aby boli aj v súčasnosti známe a populárne.
Pripravte si doma kvasienke
V Slovenskom Komlóši nejedia iba klobásy
https://video.sme.sk/c/21032983/v-slovenskom-komlosi-nejedia-iba-klobasy-pripravte-si-doma-kvasienke.html
Michal Hronec: S odstupom času
Slovenský Komlóš 275-ročný
https://slovaci-z-madarska.spolok.eu/2021/04/14/slovensky-komlos-275-rocny/
Mýtický a reálny život panovníka a „osvietenej hlavy“ Mateja Korvína
Rozprávkový kráľ stredoveku / Kráľ Matej Korvín (1443-1490) je silne ukotvený v pamäti ľudí žijúcich na územiach spadajúcich do historického Uhorského kráľovstva.
https://www.aktuality.sk/clanok/884956/rozpravkovy-kral-stredoveku-myticky-a-realny-zivot-panovnika-a-osvietenej-hlavy-mateja-korvina/
V Maďarsku otvárajú obchody, zaočkovali už 2,5 milióna ľudí
6. apríla 2021 - (tasr)
Počet zaočkovaných proti novému typu koronavírusu v Maďarsku dosiahol v utorok 2,5 milióna, preto sa v stredu môžu otvoriť obchody a prevádzky služieb. Oznámil to na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Premiér zdôraznil, že v priebehu uplynulého mesiaca dva a pol násobne stúpol počet zaočkovaných, preto od stredy už môžu byť otvorené obchody a prevádzky služieb, v ktorých ale budú musieť byť dodržané epidemiologické opatrenia. Orbán vyzval občanov na ich dodržiavanie. V zmysle aktuálneho nariadenia vlády od stredy bude zákaz vychádzania skrátený na obdobie od 22.00 h do 05.00 h. Obchody budú môcť byť otvorené od 05.00 h do 21.30 h, pričom na desať metrov štvorcových plochy predajne bude môcť byť len jeden nakupujúci. Pravidlá nosenia rúšok sa nemenia, zostáva povinné na (určených) verejných priestranstvách, v obchodoch a prostriedkoch hromadnej dopravy. Za posledný deň potvrdili v Maďarsku nákazu novým typom koronavírusu 1890 ľuďom. V súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo ďalších 170 pacientov, počet obetí koronavírusovej pandémie tak dosiahol 22.098. Aktuálne je infikovaných 251.077 osôb. V nemocniciach ošetrujú 12.007 covidových pacientov, z ktorých 1440 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Očkovanie proti vírusu SARS-CoV-2 prebiehalo aj počas veľkonočných sviatkov, počet zaočkovaných dosiahol v utorok popoludní 2,5 milióna, z toho 920.000 ľudí dostalo aj druhú dávku. Vláda vopred avizovala, že po zaočkovaní dva a pol milióna osôb prvou dávkou očkovacej látky bude možné začať s postupným zmierňovaním prísnych karanténnych opatrení.
Na očkovanie sa v Maďarsku zaregistrovalo už 3,8 milióna ľudí
https://www.teraz.sk/zahranicie/na-ockovanie-sa-v-madarsku-zaregistrov/539990-clanok.html
Počet obetí pandémie koronavírusu už v Maďarsku prekročil 22.000
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-pocet-obeti-koronavirusove/539831-clanok.html
Ako Slovensko a svet bojuje s koronavírusom
https://domov.sme.sk/c/22367400/koronavirus-sirenie-vyvoj-covid-19.html
„Za smrť 20-tisíc Maďarov môže Brusel“
- hovorí politik Fideszu. Orbánova propaganda stavila na východné vakcíny.
https://dennikn.sk/2336791/za-smrt-20-tisic-madarov-moze-brusel-hovori-politik-fideszu-orbanova-propaganda-stavila-na-vychodne-vakciny
Vyzvali V. Orbána, aby umožnil prístup nezávislých médií do nemocníc
https://www.teraz.sk/zahranicie/novinari-ziadaju-orbana-o-pristup-d/538845-clanok.html
Orbán vyhlásil, že po sviatkoch bude možné zmierňovať opatrenia
https://dennikn.sk/minuta/2337932/?ref=list
Mimoriadne očkovanie učiteľov
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-zacalo-sa-mimoriadne-ockova/539240-clanok.html
Maďarsko pomôže Česku 40.000 dávkami vakcín proti koronavírusu
https://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-madarsko-pomoze-cesku-4/539512-clanok.html
Maďarsko obmedzilo neštátne médiá v informovaní o očkovaní proti covid-19
6. apríla 2021 - (čtk)
Maďarsko obmedzilo možnosti miestnych médií informovať o očkovaní proti covidu-19. Do nemocníc a očkovacích centier môžu prísť natáčať, fotiť alebo robiť reportáže iba novinári maďarskej štátnej mediálnej skupiny MTVA. Svoje materiály ale potom musia bezplatne ponúknuť ostatným médiám. Napísala o tom agentúra DPA. O obmedzení pre médiá sa verejnosť dozvedela vďaka internému listu zdravotníckych úradov, ktorý na facebooku zverejnila opozičná politička Krisztina Baranyiová. Podľa listu je dôvodom obmedzenia to, aby žurnalisti nerušili zdravotníkov v ich činnosti. Platnosť nového pravidla vyskúšal v nedeľu na vlastnej koži novinár z mesta Nagykanizsa na juhozápade Maďarska, ktorý sa chcel odfotiť pri tom, ako ho očkovali. S odkazom na nariadenie to ale nesmel urobiť, uviedol spravodajský portál index.hu. Do mediálnej skupiny MTVA patrí štátna televízia, agentúra MTI aj rozhlas. Vláda Viktora Orbána sa snaží posilniť vplyv aj v ďalších médiách, čo kritizuje aj Európska komisia, podľa ktorej je pluralita médií podstatným prvkom demokracie. S odkazom na obmedzovanie slobody médií vlani oznámila svoj návrat do Maďarska rozhlasová stanica Rádio Slobodná Európa / Rádio Sloboda (RFE / RL) a tento rok aj nemecká verejnoprávna spoločnosť pre vysielanie do zahraničia Deutsche Welle (DW).
Boj proti pandémii v Maďarsku
30. marca 2021 - (Zoltán Szalay - dennikn.sk)
Prvú vlnu zvládli úspešne / Druhá vlna s otvorenými štadiónmi / Parkovanie zadarmo proti vírusu / Relatívny úspech v druhej vlne / Najťažšie týždne pandémie / Chýbajú lekári / Centralizácia informácií / Lekári hovoria o totálnej cenzúre / Propaganda úspechu a realita / Tretia vlna zúri, ale hovoria o uvoľňovaní / Otázka zodpovednosti / Očkovanie prebieha naozaj rýchlo
Slovensko a Česko vystriedalo na čele štatistiky úmrtí Maďarsko sužované silnou treťou vlnou pandémie. Stabilné a uzavreté vládnutie Viktora Orbána dosahuje v boji proti pandémii podobne zlé výsledky, aké mala pandemická stratégia vlády Igora Matoviča s oveľa otvorenejšou komunikáciou. V druhej polovici marca 2021 predbehlo Maďarsko Českú republiku a stalo sa najhoršou krajinou sveta v aktuálnom počte úmrtí na koronavírus na milión obyvateľov. Podľa oficiálnych štatistík je v prvej päťke celosvetovo aj v počte úmrtí na milión obyvateľov od začiatku pandémie. V pondelok prekonal počet úmrtí v Maďarsku hranicu 20-tisíc úmrtí. V Maďarsku aktuálne prebieha diskusia, či je pandemická stratégia vlády naozaj premyslená alebo sa zakladá skôr na improvizácii. Navonok sa môže zdať manažovanie krízy kabinetom Viktora Orbána úspešným: komunikácia je prevažne jednotná, poskytované informácie sú väčšinou prehľadné. Skutočná motivácia vládnych opatrení je však často nejasná. Najspornejšou časťou prístupu Orbánovej vlády k riešeniu krízy je, že tok informácií je výrazne obmedzený a obraz obyvateľstva o skutočnej situácii je skreslený. Niektorí kritici preto hovoria už o dvoch paralelných svetoch, pokiaľ ide o pandémiu v Maďarsku. Kým odborníci väčšinou varujú pred ďalším zhoršovaním situácie a vyzývajú na ďalšie opatrenia, predstavitelia vlády komunikujú skôr o pláne postupného otvárania krajiny. V najhorších dňoch epidémie, keď denne zomiera skoro tristo ľudí, verejnoprávne a štátom kontrolované médiá situáciu často zľahčujú.
Prvú vlnu zvládli úspešne / Maďarsko zvládlo prvú vlnu pandémie podobne úspešne ako Slovensko. Prvé opatrenia prišli síce s miernym oneskorením, ale boli dostatočne prísne na to, aby zabránili masívnemu šíreniu koronavírusu. Do konca mája si prvá vlna vyžiadala podľa oficiálnych štatistík 526 obetí. Na Slovensku ich bolo výrazne menej (28), ale v Maďarsku sa obete covidu počítajú inak. „Tí, ktorí majú pozitívny test na koronavírus ešte pred svojou smrťou, sa väčšinou započítavajú do štatistiky,“ povedal Denníku N o maďarských štatistikách bývalý hlavný hygienik Ferenc Falus. „Myslím si, že sme sa bránili najúspešnejšie v Európe. Ja sa pozerám na čísla úmrtí, úspešnosť meriame v ľudských životoch,“ vyhlásil o prvej vlne začiatkom septembra Orbán.
Druhá vlna s otvorenými štadiónmi / Druhá vlna sa v Maďarsku začala skôr ako u nás, nové prípady začali výraznejšie pribúdať už v druhej polovici augusta. Vláda reagovala kontroverzným zatvorením hraníc už 1. septembra - toto opatrenie platí odvtedy neprerušene. Viacerí odborníci však upozornili, že tento zákaz prišiel už neskoro, a viacero výnimiek ho v podstate spravilo neúčinným. Ukázalo sa to najmä v prípade športových podujatí - 24. septembra sa konal v Budapešti zápas európskeho futbalového superpohára, na ktorý prišlo 16-tisíc divákov. V polovici októbra hovorili už niektorí odborníci o blížiacej sa katastrofe a Viktor Orbán priznal, že šírenie vírusu má stúpajúcu tendenciu, vláda však nehovorila o možnom sprísňovaní opatrení ani napriek tomu, že 13. októbra v krajine zaznamenali dovtedy najvyšší počet úmrtí (28).
Parkovanie zadarmo proti vírusu / Na Slovensku bolo 13. októbra dokopy 61 obetí od začiatku pandémie, ale opatrenia sa začali výrazne sprísňovať: zakázali sa verejné podujatia, zatvorili sa stredné školy, interiéry reštaurácií aj služby a rúška sa stali povinnými aj v exteriéri. Zároveň premiér Igor Matovič prvýkrát obvinil Richarda Sulíka, že spochybňovaním obmedzení spôsobil smrť ľudí. Ako to vyzeralo v Maďarsku? Začiatkom novembra Viktor Orbán hovoril už o možnom preťažení nemocníc a vláda zaviedla núdzový stav. Naďalej však zostali povolené hromadné podujatia, nezatvorili ani reštaurácie, školy, kiná a divadlá. Zaviedli sa však opatrenia, ktoré mali nejasnú súvislosť s pandémiou, napríklad parkovanie zadarmo.
Relatívny úspech v druhej vlne / Po necelom týždni musel Orbán pritvrdiť. „Ak budú čísla nakazených rásť takýmto tempom, naše nemocnice to nebudú zvládať,“ vyhlásil premiér a zaviedol zákaz vychádzania od ôsmej večer do piatej ráno, zákaz podujatí, zatvorenie reštaurácií a stredných škôl. Základné školy zostali otvorené a nezatvorili sa napríklad ani kaderníctva a iné obchody, ktoré mohli byť otvorené do siedmej večer. Tieto pravidlá platili počas celej druhej vlny, ktorú pomohli v priebehu decembra aj potlačiť. Kým Slovensko skúšalo na prelome októbra a novembra celoplošné testovanie a následne sa pravidlá nesprísňovali až do druhej polovice decembra, v Maďarsku sa novembrové opatrenia ukázali ako pomerne úspešné. Štatistiky z roku 2020 ukazujú, že čísla nadmerných úmrtí v Maďarsku boli o niečo lepšie ako na Slovensku. Aj keď značne prevyšovali oficiálne štatistiky úmrtí na covid, tento fenomén sa objavoval aj v iných krajinách. Na Slovensku zomrelo v roku 2020 podľa štatistického úradu o 5,5-tisíc ľudí viac, ako je priemer za posledných päť rokov, čo je nárast o 10,2 percenta. V Maďarsku bol tento nárast podľa prvých údajov 7,7 percenta, maďarský štatistický úrad však koncom februára pôvodné údaje aktualizoval a takto mu vyšlo až 10 686 nadmerných úmrtí, čo je nárast 8,2 percenta oproti priemeru za posledných päť rokov. Oficiálnych úmrtí na covid bolo v Maďarsku vlani 9537.
Najťažšie týždne pandémie / Do najkomplikovanejšej etapy pandémie sa Maďarsko dostalo o niečo neskôr ako Slovensko. Kým na Slovensku sa nedá s istotou povedať, či boli dve alebo tri vlny, v Maďarsku druhá vlna od druhej polovice decembra v podstate utíchla. Vo februári však začali čísla rapídne rásť a v marci už padali nové rekordy vo všetkých ukazovateľoch. Vláda Viktora Orbána sledovala podobný scenár ako pri prvých dvoch vlnách a s novými opatreniami dlho váhala. Zaviedla ich vtedy, keď už bolo jednoznačné, že tretia vlna bude silnejšia ako prvé dve, čo nakoniec priznal aj sám Orbán. V Maďarsku sa až od 8. marca zatvorili aj škôlky a základné školy a všetky obchody a služby, zákaz vychádzania pritom platí rovnako, ako bol zavedený už v novembri minulého roka.
Chýbajú lekári / Súčasnú situáciu a zvládanie pandémie značne zaťažuje, že v systéme po novom chýba asi 5500 lekárov. Je to výsledok zdravotníckej reformy, ktorú vláda načasovala práve na obdobie pandémie. Reforma síce počíta s výrazným zvyšovaním platov lekárov, niektoré pracovné podmienky podľa novej úpravy sú však pre časť lekárov neprijateľné. Ide hlavne o možnosti vykonávania vedľajšej práce a podmienky premiestňovania zdravotníkov v rámci krajiny. Všetci lekári pracujúci v štátnych alebo samosprávnych nemocniciach museli podpísať novú pracovnú zmluvu k 1. marcu, a keďže 5500 lekárov to odmietlo, kapacitné možnosti nemocníc sa výrazne znížili.
Centralizácia informácií / Komentátori od začiatku pandémie upozorňujú, že maďarská vláda sa snaží o centralizáciu toku informácií o šírení vírusu a prísne obmedzuje nezávislé zdroje informácií. Vláda má tri hlavné platformy komunikácie o pandémii. O nových opatreniach informuje na svojom Facebooku Viktor Orbán v krátkych videách. Niektoré opatrenia oznamuje Orbán vo svojich pravidelných piatkových vystúpeniach vo verejnoprávnom rozhlase Kossuth Rádió, kde od moderátorky nedostáva žiadne citlivejšie otázky. Druhou platformou je každodenná online tlačová beseda krízového štábu, ktorú riadi hlavná hygienička Cecília Müller, ktorá je známa hlavne svojimi ‚polopatistickými‘ radami o tom, ako ochoreniu predísť. Jediný člen vlády, ktorému novinári môžu klásť aj otázky, je vedúci úradu vlády Gergely Gulyás. Ten má tlačové konferencie každý štvrtok, konajú sa však tiež len online a médiá musia svoje otázky posielať písomne. Značná časť otázok kritických médií pritom vôbec nie je zodpovedaná. Ešte vážnejším problémom je, že vláda prísne obmedzuje aj komunikáciu nemocníc. Keď vo februári zverejnili reportéri maďarskojazyčného webu parameter.sk z Dunajskej Stredy reportážne video z miestneho covidového oddelenia, maďarské nezávislé médiá video prevzali s komentárom, že ide o prvú reportáž z maďarského prostredia o stave na covidových oddeleniach.
Lekári hovoria o totálnej cenzúre / Po nástupe tretej vlny sa však už začali ozývať aj samotní lekári a lekárske organizácie. Regionálny predseda lekárskej komory v Győri László Szijjártó 15. marca na Facebooku napísal, že boj proti pandémii sťažuje nedostatočné alebo zavádzajúce informovanie obyvateľstva. „Je totálna cenzúra,“ napísal Szijjártó. „Pracovníci nemocníc sa nemôžu vyjadrovať, nemôžu povedať svoj názor, jednotlivé médiá informujú jednostranne a skreslene, na základe svojich záujmov a straníckeho postoja,“ dodal lekár. Podobne to vidí lekár Hunor Novák, ktorý rovnako písal o „brutálnej cenzúre“ a o tom, že prezentácia skutočného stavu v zdravotníctve nie je dovolená. „Je veľkou chybou verklíkovať propagandu úspechu, veď od obyčajných ľudí nemožno očakávať, aby dodržiavali opatrenia, ak neustále počúvajú, že všetko je v poriadku a nemocnice zvládajú nápor,“ napísal Novák. Riaditeľ nemocnice vo východomaďarskom meste Ózd minulý štvrtok pre miestnu televíziu povedal, že v ich inštitúcii je už podobná situácia, aká bola minulú jar v Taliansku. Celoštátne riaditeľstvo nemocníc vzápätí reagovalo, že riaditeľ nemocnice klame, nemocnice preťažené nikde nie sú. Stanovisko riaditeľstva potvrdilo aj ministerstvo.
Vysoká smrtnosť / Zdravotnícka odborníčka opozície Gabriella Lantos tvrdí, že stratégia vlády spočíva vo vytváraní komunitnej imunity spontánnym šírením vírusu. Vyplýva to podľa nej z toho, že vláda od začiatku nekladie veľký dôraz na testovanie obyvateľov, v skutočnosti teda v Maďarsku už prekonalo covid oveľa viac ľudí, ako ukazujú štatistiky. Oficiálne čísla hovoria, že prekonaním covidu získalo imunitu 5,5 percenta obyvateľstva. Lantos odhaduje, že v skutočnosti to môže byť aj 7-násobne viac, teda 38,5 percenta. Podľa údajov portálu worldometers.info sa v Maďarsku do 29. marca vykonalo 4 557 943 PCR testov, čo je 472 709 testov na jeden milión obyvateľov. Tento pomer je na Slovensku ešte nižší: 426 950 PCR testov na jeden milión obyvateľov. Maďarsko a Slovensko nie sú ani v prvej šesťdesiatke štátov sveta v počte vykonaných PCR testov na milión obyvateľov. Vyššiu skutočnú mieru premorenosti vysvetľuje Lantos aj vysokou smrtnosťou v Maďarsku, ktorá veľmi výrazne prevyšuje údaje napríklad zo Slovenska alebo Česka, aj keď tento údaj na Slovensku sa už od začiatku novembra v podstate neustále zvyšuje.
Propaganda úspechu a realita / Vedúci úradu vlády Gergely Gulyás ešte aj 25. marca povedal, že Maďarsko patrí podľa údajov nadmerných úmrtí medzi krajiny, ktoré zvládajú pandémiu dobre. Maďarsko bolo už v tom čase po Česku druhé v rebríčku oficiálnych štatistík úmrtí na covid, ak nerátame miniatúrne štáty Gibraltar a San Marino. (Slovensku patrí na tomto zozname 11. priečka.) Sedemdňový priemer úmrtí na milión obyvateľov je od 21. marca v Maďarsku najvyšší na celom svete. Treba však dodať, že prvých päť miest v sedemdňovom priemere úmrtí na milión obyvateľov v Európskej únii obsadzujú východné členské štáty (Slovensko je momentálne ešte stále štvrté), ktoré zvládajú pandémiu v roku 2021 najhoršie na svete. Aké môžu byť dôvody? Portál valaszonline.hu vo svojej analýze vymenúva sedem možných dôvodov. Na prvom mieste je malá intenzita testovania. V Maďarsku sa vykonáva málo testov už od začiatku pandémie, a práve preto je veľká časť infekcií neobjavená. Ako druhý dôvod označujú ohrozenosť obyvateľov pre ich všeobecne zlý zdravotný stav. Ďalšími dôvodmi majú byť oneskorené zavedenie obmedzení a nedostatok odbornej pracovnej sily. Ako piaty dôvod uvádzajú, že ľudia vyhľadajú profesionálnu starostlivosť neskoro. Ďalším dôvodom má byť nízka miera zaočkovanosti ľudí nad 80 rokov a posledným dôvodom zanedbávanie rozvoja zdravotníctva v posledných desaťročiach.
Tretia vlna zúri, ale hovoria o uvoľňovaní / Začiatkom druhej vlny predstavitelia maďarskej vlády dlho argumentovali tým, že obyvatelia si už neželajú také prísne obmedzenia, aké platili na jar minulého roka. V lete prebehla v krajine takzvaná národná konzultácia, ktorá je špecifickým druhom komunikácie Orbánovej vlády s obyvateľmi. Otázky národných konzultácií väčšinou už dopredu legitimizujú plány vlády. Tentokrát sa väčšina účastníkov konzultácie vyjadrila proti prísnemu lockdownu a vláda sa dlho riadila týmto argumentom. Vo februári 2021 sa začala nová národná konzultácia o otváraní po pandémii, ktorú však „pokazila“ tretia vlna. Viktor Orbán však už aj prvé jarné obmedzenia oznámil tak, že „teraz musíme zatvárať, aby sme mohli okolo Veľkej noci otvárať“. Vláda komunikuje aktívne o pláne otvárania napriek tomu, že čísla hospitalizovaných ešte stále rapídne stúpajú (z nedele na pondelok o 486 ľudí). Prvé uvoľňovania majú prísť, keď počet zaočkovaných dosiahne 2,5 milióna, čo podľa portálu Telex môže nastať už v polovici apríla. Maďarská lekárska komora však upozorňuje, že nie je čas na žiadne uvoľňovanie, práve naopak, malo by prísť ďalšie sprísnenie. O sprísnení však predstavitelia vlády nekomunikujú a provládne médiá namiesto katastrofálnej situácie v nemocniciach informujú takmer výlučne o úspešnom stave očkovania.
Otázka zodpovednosti / Po úspešne zvládnutej prvej vlne hovoril Viktor Orbán aj o tom, že za výsledky boja proti pandémii nesie osobnú zodpovednosť on sám. „Všetky rozhodnutia musí urobiť vláda, a preto musí niesť vláda aj zodpovednosť, najviac, samozrejme, ja. Ja si túto zodpovednosť na seba beriem, toto je moja práca, za to ma platia,“ povedal. V polovici decembra, keď počet mŕtvych presiahol sedemtisíc, už akúkoľvek zodpovednosť odmietol. Orbánov minister ľudských zdrojov Miklós Kásler, ktorý riadi aj zdravotníctvo, pandémiu komentuje len málokedy a o jeho zodpovednosti sa ani nediskutuje, pretože o opatreniach rozhoduje hlavne premiér.
Očkovanie prebieha naozaj rýchlo / Jediná oblasť, v ktorej Maďarsko dosahuje v posledných týždňoch výnimočne pozitívne výsledky, je rýchlosť očkovania. Vďaka východným vakcínam, o ktorých začala maďarská vláda rokovať s Ruskom a s Čínou už v novembri minulého roka, mohli v marci rozbehnúť očkovanie rýchlejšie ako všetky ostatné krajiny Únie. Koncom marca sa stalo Maďarsko už prvým v celej Európskej únii v rýchlosti očkovania po tom, čo predbehlo aj Maltu. Môže za to hlavne čínska očkovacia látka od firmy Sinopharm, z ktorej maďarská vláda kúpila už viac ako milión dávok. Ruskou vakcínou Sputnik V začali v krajine očkovať už vo februári, ale čínsku vakcínu používajú vo väčšej miere. Ešte stále však platí, že najviac Maďarov dostalo vakcínu od nemecko-americkej firmy Pfizer/BioNTech.
Môže sa stať Viktor Orbán lídrom európskej pravice?
Nemá na to dosť sily, hovorí analytik
https://dennikn.sk/2327596/moze-sa-stat-viktor-orban-lidrom-europskej-pravice-nema-na-to-dost-sily-hovori-analytik
Orbán so Salvinim a Morawieckym rokovali o budúcnosti Európy
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-so-salvinim-a-morawieckym-rokoval/539252-clanok.html
Europoslanec Michal Šimečka: Európsky projekt si musí zachovať sebaúctu aj v nepríjemnom spore s maďarskou vládou
Decembrový kompromis ohľadom podmienenosti eurofondov právnym štátom bol politickou hrou. „Dáva karty do rúk Viktorovi Orbánovi, aby žiaden postih neprišiel pred maďarskými voľbami...“
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/interview/simecka-europsky-projekt-si-musi-zachovat-sebauctu-aj-v-neprijemnom-spore-s-madarskou-vladou/
Europarlament chce žalovať Komisiu za ústupky Maďarsku a Poľsku
Mechanizmus, ktorý by podmieňoval eurofondy dodržiavaním pravidiel právneho štátu, mal platiť od januára. V praxi ale stále nefunguje. Eurokomisia totiž pracuje na usmerneniach, ktoré si vyžiadali Poľsko a Maďarsko. Europoslanci jej na to dávajú posledné dva mesiace, potom podniknú právne kroky.
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/parlament-chce-zalovat-komisiu-za-ustupky-madarsku-a-polsku/
Orbán zablahoželal Hegerovi k vymenovaniu
Slovenskému expremiérovi Igorovi Matovičovi sa zase v inom liste úprimne poďakoval za vynikajúcu spoluprácu.
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-blahozelal-hegerovi-k-vymenovani/539160-clanok.html
Vysokonapäťové prepojenie prenosových sústav Slovenska a Maďarska
Elektrické prepojenie s Maďarskom umožní pripojenie ďalších 407 MW OZE / V lokalitách Gabčíkovo - Gönyű - Veľký Ďur a Rimavská Sobota - Sajóivánka
https://www.teraz.sk/ekonomika/elektricke-prepojenie-s-madarskom-umo/539940-clanok.html
V Maďarsku vzrástla nezamestnanosť
https://www.teraz.sk/ekonomika/nezamestnanost-v-madarsku-za-trojmesa/538454-clanok.html
O starých Maďaroch ako „o smradľavých migrantoch“
Pojem migrant je podľa maďarského súdu pejoratívny. Najmä, keď sa ním označujú starí Maďari... / Najvyšší súd potrestal publicistu Tótu W., ktorý ironicky písal o starých Maďaroch ako o „smradľavých migrantoch“. Ešte ma nikdy nezažalovali za urážku Maďarov, čo žili pred tisíc rokmi, hovorí. Maďarská Kúria (najvyšší súd) v občianskoprávnom konaní na druhom stupni rozhodla, že použitie výrazu „smradľaví migranti“ a „maďarskí banditi“ v texte publicistu portálu hvg.hu Árpáda Tótu W. je urážkou príslušníkov maďarského národa. Tóta W. pritom písal alegoricky o starých Maďaroch, ktorí v 10. storočí rabovali v Európe a zastavili ich v bitke pri rieke Lech. Prirovnával ich ku skorumpovaným Orbánovým ľuďom, ktorých podľa neho môže zastaviť tiež iba civilizovaná Európa.
https://dennikn.sk/2334477/pojem-migrant-je-podla-madarskeho-sudu-je-pejorativny-najma-ked-sa-nim-oznacuju-stari-madari
Mauzóleum uhorských šľachticov
zachraňujú už trinásť rokov, prispela naň maďarská vláda / Mauzóleum, ktoré dali postaviť uhorskí šľachtici, schátralo tak, že ohrozovalo ľudí, ktorí chodili na cintorín. Obec sa pre jeho záchranu rozhodla v poslednej chvíli. Po tom, čo sa Rakovo neúspešne snažilo o peniaze od nadácie, si príbeh mauzólea všimla maďarská vláda a prispela sumou dvanásťtisíc eur.
https://www.aktuality.sk/clanok/877852/mauzoleum-rakovskych-zachranuju-uz-trinast-rokov-prispela-nan-madarska-vlada/
Knižné novinky slovenských vydavateľstiev
Novinky, kde vás určite zaujmú mená ako John Grisham, Ken Follet, Maja Lunde, Erin Morgenstern či Walter Tevis, autor románu Dámsky gambit, preslávený seriálom Netflixu...
https://kultura.sme.sk/c/22630700/vychadzajuce-knihy-slovenskych-vydavatelstiev.html
Pál Závada: Prirodzené svetlo
V románe Prirodzené svetlo sa spisovateľ Pál Závada opäť vracia k svojim maďarsko-slovenským koreňom do Slovenského Komlóša v Békešskej župe. Postavami v jeho rozprávaní sú obyčajní ľudia, muži a ženy, Maďari, maďarskí Slováci aj Židia, autor rozvíja ich osudy pred druhou svetovou vojnou, počas vojny a v povojnových rokoch. A zatiaľ čo dejiny píšu svoje veľké príbehy o zabíjaní a presídľovaní, ľudia žijú ďalej - ľúbia, zrádzajú, stoja na strane obetí alebo obvinených, zhovárajú sa a fotografujú.
Pál Závada: Maďarskej vláde dávam rok
Kým on po krajine šíri samizdat, film podľa jeho románu uchvátil porotcov na festivale Berlinale. Kultúru odporu nechce živiť okázalými demonštráciami. Netúži po mediálnom divadle. Zmenu postoja k súčasnej maďarskej vláde naopak očakáva v mnohých rodinách. Aj preto sa uznávaný maďarský spisovateľ Pál Závada aktívne zapojil do šírenia novinového samizdatu po celej krajine. Ide tak príkladom aj vo svojom rodnom mestečku Slovenský Komlóš. “Tešil by som sa, keby sa maďarským umelcom podarilo medzinárodnú prestíž krajiny zlepšiť, hovorí pre dunszt. sk. Film podľa jeho románu Prirodzené svetlo získal pred pár dňami Strieborného medveďa na medzinárodnom festivale Berlinale. Román onedlho vyjde aj v slovenčine:
https://dunszt.sk/2021/03/11/pal-zavada-madarskej-vlade-davam-rok/
Petar Milošević: Perspektívy vymretia
http://www.oslovma.hu/Archiv/Petar-Milosevic-NKal2021-Perspektivy-vymretia.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3739413929490889
Veľkonočné obyčaje krajanov z Austrálie, Vojvodiny, Chorvátska, Maďarska a Rumunska
Audio: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1524/1541198
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3789916237773991
Adriana Fúriková - Čardáše pre dolnozemské zábavy
Video: https://youtu.be/6KGMdlUqAcE
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3792865434145738
Santov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3792978004134481
Čas sa mení na letný
https://www.teraz.sk/slovensko/v-noci-zo-soboty-na-nedelu-zacne-plati/537646-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3767446093354339
„Obmedzovať opustenie štátu je protiústavné”
18. marca 2021 - (tasr)
Tvrdí to predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský. Reagoval tak na rozhodnutie vlády SR zrušiť výnimku na cestu do zahraničia s cieľom rekreácie. „Som presvedčený, že obmedzovať opustenie štátu je protiústavné. Štát môže obmedzovať len vstup na územie. Hoci aj susedného okresu. Ale nie opustenie územia,” zdôraznil. Odvolal sa pritom na znenie ústavy, kde sa hovorí, že každý, kto sa oprávnene zdržiava na území SR, má právo toto územie slobodne opustiť. „Navyše, s ostnatými hranicami, obmedzujúcimi občanov vnútri, máme svoje neblahé historické skúsenosti z čias minulého režimu,” podotkol. Docent ústavného práva Kamil Baraník z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zdôraznil, že vláda má počas trvania núdzového stavu širšie právomoci obmedzovať základné ľudské práva a slobody. Ak bude pri ich obmedzovaní zachovaná proporcionalita, môže vláda ústavne súladne zakázať občanom vycestovať do zahraničia. Vláda na svojom rokovaní 17. marca rozhodla o predĺžení núdzového stavu o ďalších 40 dní. Zároveň zrušila výnimku na cestu do zahraničia s cieľom rekreácie.
Ocenení našinci
11. marca 2021 - (rtv.rs)
V poslednom desaťročí sú kontakty medzi slovenskými komunitami v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku čoraz intenzívnejšie, a vzájomná spolupráca medzi predovšetkým kultúrnymi a osvetovými pracovníkmi týchto krajín, ale aj materskej (Slovenska) vyústila aj v stanovenie cien, ktoré sa udeľujú zaslúžilým jednotlivcom a inštitúciám v týchto oblastiach zo spomenutých krajín. Ide totiž o cenu Ondreja Štefanka, cenu Samuela Tešedíka a cenu Pro Cultura Slovaca, ktorá bola stanovená v roku 2018 a udeľuje sa za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov v najširšom zmysle (okrem literatúry). Spoločne ju definovali Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Kraska z Rumunska. Okrem ceny môže byť udelený aj pamätný list. Cenu alebo pamätný list môžu získať fyzické alebo právnické osoby z komunít dolnozemských Slovákov, a to z Chorvátska, Maďarska, Rumunska a Srbska alebo zo Slovenskej republiky, ak svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenskej národnostnej kultúry na Dolnej zemi. Laureátom tejto ceny za rok 2020 je náš renomovaný režisér a profesor Luboslav Majera, ktorému cenu udelili za prínos v oblasti divadelného umenia a umeleckého prednesu a za šírenie dobrého mena slovenského dolnozemského umenia a kultúry doma a v zahraničí. Pokiaľ ide o inštitúcie, cenu za rok 2020 udelili Výskumnému ústavu Slovákov v Maďarsku. Laudáciu na profesora Majeru pri udelení ceny napísala Katarína Melegová Melichová, podobne ako aj na nositeľa Pamätného listu Pro Cultura Slovaca Michala Hataľu, ktorému sa uznanie dostalo za prínos v oblasti ľudovej kultúry, za činnosť vo vedení kultúrno-umeleckých telies tradičnej a modernej kultúry. Pamätný list sa dostal aj Jánovi Kelešovi z Rumunska za prínos v oblasti ochotníckeho umenia a v oblasti ľudovej kultúry. Cena Ondreja Štefanka sa od roku 2009 udeľuje dvom žijúcim osobnostiam slovenského zahraničia, respektíve občanom Slovenskej republiky, ktorí svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenského zahraničia v rámci dvoch kategórií: Cena v tejto kategórii sa za rok 2020 dostala Vladimírovi Valentíkovi z Vojvodiny, ako aj Jánovi Chlebnickému z Maďarska. Zriaďovateľom ceny je Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku z Nadlaku v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí a finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Góľa ľeťí, ňemá ďeťi.
A mi máme, nepredáme. Krúť, baba, koľeso, zec čerta, ňi meso!
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11201-jozef-a-gola
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3746237882141827
Slovania sú jednoducho výborní
Žiadna Hra o tróny / Akcent na prírodu / Nová éra seriálov? / Dvanásťdielny historický epos o našich predkoch: prelomový, unikátny, najdrahší, ojedinelý počin, ktorý tu doteraz nebol. Aj takto bol charakterizovaný nový seriál Slovania z produkcie televízie JOJ. Na odvysielanie prvej časti si museli diváci počkať dlhšie, ako býva zvykom.
https://oserialoch.pravda.sk/slovenske-serialy/clanok/580443-recenzia-netreba-chodit-okolo-horucej-kase-slovania-su-jednoducho-vyborni/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3726332034132412
Podpora zo Slovenska - Schválené, neschválené a nerozhodnuté žiadosti o dotácie 2021 predsedom ÚSŽZ
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oznamuje všetkým žiadateľom o dotácie na rok 2021 konečné výsledky - protokoly schválených, neschválených a nerozhodnutých žiadostí o dotácie na rok 2021.
https://www.uszz.sk/sk/stranka/5149/dotacie-2021-schvalene-neschvalene-a-nerozhodnute-ziadosti-o-dotacie-2021-predsedom-uszz
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3735352309897051
Jarnej výzve v komunikácii s krajanmi zodpovedá nová obsahová a vizuálna koncepcia médií ÚSŽZ
https://www.uszz.sk/jarnej-vyzve-v-komunikacii-s-krajanmi-zodpoveda-nova-obsahova-a-vizualna-koncepcia-medii-uszz/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3776330985799183
Handrovka
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11191-hadrovka
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3718829124882703
Dejiny a kultúra Slovákov v Maďarsku
http://www.slovaci.hu/adat/htmlfiles/oktatasi-segedanyagok/NT-30450.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3718768041555478
Trpiaci Tirpáci / Mesto za Tisou založili Slováci
Níreďháza - Tu sa najviac asimilovalo slovenské obyvateľstvo
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia/992-nirehaza-mesto-za-tisou-zaloili-slovaci
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3796771067088508
Slovenský škovránok srdcom, tradície cez nás
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/156-kultura2/1495-slovensky-skovranok-srdcom-2020
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3755440737888208
Audio - http://www.oslovma.hu/Archiv/BorussIs.MP3
Audio - http://www.oslovma.hu/Archiv/MatiasJu.MP3
Barnabáš Hajnal Tóth z Maglódu
http://www.oslovma.hu/Archiv/HajnalTB.mov
Diána Dorina Nagyová z Čabačudu
http://www.oslovma.hu/Archiv/DoDiNagy.mp4
Boglárka Brachnová zo Sarvaša
http://www.oslovma.hu/Archiv/BrachnaB.mp4
Citarová skupina Malé Škovránky z Čabačudu
http://www.oslovma.hu/Archiv/CabCudMk.mp4
Folklórny spevácky súbor Horenka z Kétsoproňu
http://www.oslovma.hu/Archiv/Ketsopro.mp4
Komorný zbor Furmička z Čemera
http://www.oslovma.hu/Archiv/CemKomZb.mp4
Tanečná skupina Furmička z Čemera
http://www.oslovma.hu/Archiv/CemerTan.mp4
Páví krúžok z Poľného Berinčoka
http://www.oslovma.hu/Archiv/PolnyBer.mp4
Spevokol Veľká Bukovinka z Répášskej Huty
http://www.oslovma.hu/Archiv/RepaHuta.MOV
Spevácka skupina Perla Matry z Malej Nány
http://www.oslovma.hu/Archiv/MalaNana.mp4
Páví krúžok zo Santova
http://www.oslovma.hu/Archiv/SantovPa.mp4
Márii Nagyovej blahoželáme k vyznamenaniu
Dlhoročná aktivistka Zväzu Slovákov v Maďarsku Mária Nagyová pri príležitosti štátneho sviatku Maďarska bola ocenená Maďarským zlatým záslužným krížom občianskeho radu o. i. za výnimočnú prácu v prospech našej slovenskej národnostnej komunity. V mene ZSM jej aj touto cestou srdečne blahoželáme!
http://www.oslovma.hu/zsm.hu/aktuality/343-marii-nagyovej-blahozelame-k-vyznamenaniu
Mária Nagyová vo viacerých volebných cykloch bola starostkou obce Čív, predsedníčkou Slovenskej samosprávy Komárňansko-ostrihomskej župy a členkou Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Mária Nagyová je dlhé desaťročia aktívnou účastníčkou slovenského národnostného života v Maďarsku: najprv ako delegátka kongresu DZSM, neskôr bola členkou Predsedníctva ZSM, vedúcou Župného národnostného výboru Komáromsko-Ostrihomskej župy, členkou Predsedníctva Celoštátnej slovenskej samosprávy, ako regionálnou radkyňou CSS. Od založenia čívskeho slovenského speváckeho zboru je jeho oduševnenou členkou, resp. podporovateľkou. Ako starostka svojej rodnej obce sa aktívne pričinila o dobré meno tejto obce, a to ako v Maďarsku, tak aj v zahraničí.
Ako upliesť korbáč na Veľkú noc?
Popis pletenia korbáčov / Veľkonočné korbáče od dopravného námestníka
http://oslovma.hu/pilis-slovak.hu/tlac/16-tlac-monitoring/203-ako-upliest-korbac-na-velku-noc
Vlasta Zsákaiová (luno.hu): Na Slovensku, ale aj v Maďarsku /u Slovákov pod Pilíšom a u Chorvátov okolo Moháča/ k veľkonočným sviatkom patria aj korbáče...
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3734432123322403
Porota rozhodla o udelení cien Pro Cultura Slovaca
Najnovšími nositeľmi tejto prestížnej ceny sa stali: Dagmar Mária Anoca, Mária Katarína Hrkľová a Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika.
http://www.slovackizavod.org.rs/vesti/vid/18641
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3751096548322627
Dejiny slovenského evanjelického kostola na Rákócziho triede v Budapešti
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-nabozenstvo/29509-dejiny-na-ho-kostola
Slovenskí evanjelici v Budapešti včera a dnes
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/836-slovenski-evanjelici-v-budapeti-vera-a-dnes
Po 55 rokoch opäť v rukách slovenskej komunity
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/29424-po-55-rokoch-opa-v-rukach-slovenskej-komunity
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3726619670770315
K rozčítanému mesiacu knihy si prikrojíme aj veľkonočnú šunku
Ľudo Pomichal: Nože si skúsme opäť zalistovať v dielach či zbierkach „pilíšskeho triumvirátu” či v jedinečnom dotyku s literárnym slovom z materskej vlasti...
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29510-poh-ad-zo-slovenska-k-roz-itanemu-mesiacu-knihy-si-prikrojime-aj-ve-kono-nu-unku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3726541637444785
Na slovíčko s Leventem Galdom
o maďarskej pesničkovej súťaži a jeho plánoch na hudobnej scéne
Súťaž otvorila predo mnou široké možnosti / Chcem vydať dva albumy / Dlhodobo je pre mňa prvoradé pestovanie slovenského jazyka a kultúry...
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/29514-na-slovi-ko-s-leventem-galdom-o-ma-arskej-pesni-kovej-su-a-i-a-jeho-planoch-na-hudobnej-scene
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3732336136865335
Jánovi Kollárovi v Budapešti po dvesto rokoch
Pred desiatimi rokmi, po 16-ročnom boji: Tabula konečne odhalená / „To Ján Kollár in Budapest After Two Hundred Years“ / Imrich Fuhl (2011): „My, Slováci v Maďarsku, to nemáme ľahké ani v prípade navonok jednoduchého, bezproblémového uctenia si pamiatky svojho-nášho velikána, apoštola Slovanov, autora Slávy dcéry, ktorý v Pešti pôsobil tridsať rokov ako kňaz. Tú tabulu v centre maďarskej metropoly dlhé roky nechceli povoliť s (neoficiálnym) odôvodnením, že v prípade Kollára ide o akéhosi panslávskeho vlastizradcu, ktorý aj po toľkých rokoch iba dráždi národné cítenie Maďarov.“
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia/524-janovi-kollarovi-v-budapeti-po-dvesto-rokoch
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/395647990534183/
Čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi?
http://dikda.eu/category/100-rocne-noviny/
Buďte stálym čitateľom jediných slovenských novín v Maďarsku!
Čítajte a rozširujte! / Ľudové noviny do každej rodiny!
www.oslovma.hu/XXX/LudNovOb.pdf / http://www.luno.hu/redakcia-impressum
Ľudové noviny / Týždenník Slovákov v Maďarsku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3919939544771659
17/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/17-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3898579153574365
16/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/16-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3877637599001854
15/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/15-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3858163247615956
14/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/14-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3839550652810549
13/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/13-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3819542384811376
12/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/12-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3799786343453647
11/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/11-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3783082918457323
10/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/10-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3757655907666691
9/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/09-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3737972472968368
8/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/08-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3718857738213175
Príloha Ľudových novín - týždenníka Slovákov v Maďarsku (Lúč, 8/2021)
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/08-2021-priloha.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3721041047994844
Historický kalendár
12. marca 1721
Matej Bel začal v Bratislave vydávať noviny Nova Posoniensia - Bratislavské noviny, ktoré vychádzali do septembra 1722 a boli prvými novinami v Uhorsku.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nova_Posoniensia
Veľká ozdoba Uhorska z Očovej Matej Bel
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1152-veka-ozdoba-uhorska-z-oovej-matej-bel
Príbeh polyhistora - Z Očovej na Cisársky dvor
http://www.milost.sk/logos/clanok/pribeh-polyhistora-mateja-bela
https://www.facebook.com/oslovma/posts/737643826334596
12. marca 1822
v Zavare pri Trnave sa narodil jeden z najvýznamnejších slovenských národovcov 19. storočia Jozef Karol Viktorín (zomrel 20. júla 1874).
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/703-pamatn-de-jozefa-viktorina-vo-vyehrade
https://www.facebook.com/oslovma/posts/737650769667235
14. marca 1939
Po informácii Jozefa Tisa o jeho rozhovoroch v Berlíne slovenský snem odhlasoval vyhlásenie samostatnej Slovenskej republiky (tzv. Slovenský štát).
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_republika_%281939_%E2%80%93_1945%29
Najlepšie riešenie?
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/932306-slovensky-stat-bol-podla-historika-najlepsim-riesenim/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3724468910985391
15. marca 1873
Narodil sa v Nadlaku Ľudovít Jaroslav Hrdlička / Vynikajúci obranca národnostných práv dolnozemských Slovákov / Tŕňom v oku maďarským šovinistom / Komlóšania sa chceli pripojiť k Rumunsku / Na kongrese menšín v Ženeve iba separátne / Obviňovaný z panslavizmu dožil na Slovensku / Zomrel 19. septembra 1953 v Bratislave
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1/976-de-revolucie-a-boja-za-slobodu-15-marec-1848
https://www.facebook.com/oslovma/posts/907854035980240
15. marca 1844
sa narodil publicista, politik a podnikateľ Ján Nepomuk Bobula
Pre jedných pansláv, pre druhých maďarón
https://www.postoj.sk/68352/pre-jednych-panslav-pre-druhych-madaron
Z dovalovskej chalupy do budapeštianskych palácov
https://myliptov.sme.sk/c/5125720/jan-nepomuk-bobula-vysiel-z-dovalovskej-chalupy-do-budapestianskych-palacov.html
Život a dielo
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/bp_terezvaros/jan_nepomuk_bobula/pages/szlovak/002_zivot_a_dielo.htm
Bobula János (építész, 1844-1903)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bobula_J%C3%A1nos_(%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9sz,_1844%E2%80%931903)
Szlovák mester is formálta Pest arculatát
https://pestbuda.hu/cikk/20190315_paar_eszter_szilvia_idosebb_bobula_janos_a_budapesti_epiteszet_es_kozelet_meghatarozo_alakja
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3737863319645950
15. marca 1848
Zhromaždením robotníkov a študentov sa začala v Pešti buržoázna revolúcia v Uhorsku za demokratické reformy a nezávislosť krajiny od viedenského dvora. Na zhromaždení prijali 12-bodový program Žiadosti uhorského národa.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/165-historia2-historia2/976-de-revolucie-a-boja-za-slobodu-15-marec-1848
Sloboda, láska! / Pieseň národa
http://madari.sk/magazin/historiasucasnost/sloboda-laska
Rok 1848 v maďarskej a slovenskej historiografii
http://madari.sk/magazin/historiasucasnost/rok-1848-v-madarskej-a-slovenskej-historiografii
Rok 1848 a Slováci (1. časť)
http://madari.sk/publikacie/rok-1848-a-slovaci-1-cast
Rok 1848 a Slováci (2. časť)
http://madari.sk/publikacie/rok-1848-a-slovaci-2-cast
Slovenské novinárstvo v čase revolúcie 1848/1849
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_novin%C3%A1rstvo_v_%C4%8Dase_revol%C3%BAcie_1848/1849
https://www.facebook.com/oslovma/posts/907858625979781
16. marca 1828
sa narodil v Slavošovciach evanjelický farár, pedagóg, spisovateľ, básnik, prekladateľ, redaktor, literárny kritik a významný folklorista Pavol Dobšinský.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pavol_Dob%C5%A1insk%C3%BD
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3731840906914858
18. marca 1321
Zomrel na Trenčianskom hrade uhorský oligarcha, politik a krajinský hodnostár Matúš Čák, zvaný Trenčiansky. Narodil sa okolo roku 1260.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%BA%C5%A1_%C4%8C%C3%A1k_Tren%C4%8Diansky
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1201869986578642/?type=3&theater
18. marca 1713
Zomrel (bol popravený) legendárny slovenský zbojník - ľudový hrdina Juraj Jánošík, ktorého legenda sa stala predlohou viacerých literárnych príbehov, filmov a muzikálov. Narodil sa 25. 1. 1688.
Legendy a mýty nezhrdzaveli - Ľudovou slovesnosťou vytvorený ideál
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/166-historia3/920-juraj-janoik-legendy-a-mty-nezhrdzaveli
Jánošík vo filme - http://janosik.terchova-info.sk/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/741343949297917
18. marca 1949
Narodil sa v Temešvári Ondrej Štefanko - básnik, prekladateľ, redaktor a verejný činiteľ, predseda Literárneho krúžku (od roku 1994) Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, Únie slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych pracovníkov žijúcich mimo územia Slovenska, ako aj Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, šéfredaktor časopisov Dolnozemský Slovák, Naše snahy a Rovnobežné zrkadlá - Oglinzi paralele. - Zomrel 20. februára 2008 v Nadlaku.
Vyoral brázdu, do ktorej sa oddá stále siať
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2947/ondrej-stefanko-by-mal-70-nadlak-a-slovaci-v-rumunsku-blahorecia-ze-bol-vyoral-brazdu-do-ktorej-sa-odda-stale-siat
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/udalost/632/ondrej-stefanko---slovensky-basnik-z-rumunska
https://www.facebook.com/oslovma/posts/910737075691936
19. marca
Meniny má Jozef - Mužské meno Jozef má hebrejský pôvod a význam mena je „Boh pridá, rozhojní”. Nositeľov tohto zaužívaného mena, ktoré sa prevažne dedí, oslovujeme aj Jožko, Jožino, Jojo, Dodo.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1202552416510399
Aj naši národovci prvej polovice 19. storočia oslavovali Jozefa
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1203228639776110
19. marca 1637
Zomrel v Bratislave ostrihomský arcibiskup a uhorský prímas Peter Pázmáň (Péter Pázmány), popredný vzdelanec a zakladateľ Trnavskej univerzity. Narodil sa 4. 10. 1570.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Peter_P%C3%A1zma%C5%88
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/741647962600849/?type=1
19. marca 1861
V Budapešti vyšlo prvé číslo politických novín Slovákov Pešťbudínske vedomosti. Zodpovedným redaktorom a vydavateľom sa stal Ján Francisci. V roku 1870 ich presťahovali do Martina a premenovali na Národnie noviny.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pe%C5%A1%C5%A5bud%C3%ADnske_vedomosti
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/3544/pestbudinske-vedomosti-vysli-po-prvy-raz-pred-160-rokmi
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1202544106511230
19. marca 1995
V Paríži podpísal predseda slovenskej vlády Vladimír Mečiar so svojím maďarským partnerom Gyulom Hornom základnú zmluvu o dobrých susedských vzťahoch a priateľskej spolupráci medzi oboma krajinami.
www.oslovma.hu/XXX/SloMadZm.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1558257090939928/?type=3&theater
19. marca 2011
zomrel profesor, spisovateľ, publicista, redaktor a prekladateľ Štefan Dováľ
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1/1489-nedozite-sedemdesiatiny-stefana-dovala-1950-2011
https://www.facebook.com/oslovma/posts/911501145615529
21. marca 1665
Ostrihomský kanonik Juraj Haško oznámil listom rektorovi Trnavskej univerzity, že ostrihomský arcibiskup zamietol jeho návrh zriadiť v Trnave aj katedru slovenčiny.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/742498175849161/?type=1
21. marca 1963
sa narodila knihovníčka a prekladateľka detskej literatúry, békeščabianska rodáčka Mária Sztaneková (1963-2020).
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3746094522156163
21. marca 2013
Zomrel ľudový spevák a rozprávač Jozef Majnič. Významný rodák obce Mlynky (Pilisszentkereszt) počas veľkonočných sviatkov 72 rokov spieval slovenské pašie, mimoriadne sa zaslúžil o zachovanie materinského jazyka a kultúrnych hodnôt pilíšskych Slovákov.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura/983-jozef-majni-72-rokov-spieval-slovenske-paie
https://www.facebook.com/oslovma/posts/913141765451467
22. marca 1684
sa narodil v Očovej polyhistor, vlastivedný pracovník, stredoškolský pedagóg a rektor evanjelického gymnázia Matej Bel.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia/1152-veka-ozdoba-uhorska-z-oovej-matej-bel
https://www.facebook.com/oslovma/posts/742908925808086
22. marca 1948
sa narodila Zuzana Hollósyová, významná dlhoročná spolková pracovníčka, folkloristka, stredoškolská učiteľka; v r. 1994 stála pri zrode Slovenskej samosprávy Budapešti a stala sa jej predsedníčkou.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/23/zuzana-hollosyova
Osemnásť rokov v samosprávnom súžití s budapeštianskymi Slovákmi
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/udalost/1012/zuzana-hollosyova-osemnast-rokov-v-samospravnom-suziti-s-budapestianskymi-slovakmi
https://www.facebook.com/oslovma/posts/742906429141669
23. marca 1862
sa narodil v Báčskom Petrovci (Srbsko) spisovateľ, redaktor a krajanský pracovník Gustáv Maršall-Petrovský, ktorého v Uhorsku prenasledovali pre národné cítenie. Bol aj spoluzakladateľom Matice slovenskej v USA. Zomrel 15. 6. 1916.
http://www.slovackizavod.org.rs/licnosti/5659
Realistický prozaik, šíriteľ osvety medzi vysťahovalcami:
http://zlatyfond.sme.sk/autor/101/Gustav-Marsall-Petrovsky
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/743538975745081/?type=1
24. marca 2016
zomrela slovenská učiteľka, vynikajúca ľudová speváčka a aktivistka Slovákov v Maďarsku Gizela Molnárová, rodená Fuhlová (1932-2016). Jej život bol úzko spätý s rodnými Mlynkami, stala sa ikonickou osobnosťou našej Slovače.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/1347-navdy-nas-opustila-gizela-molnarova-1932-2016
Zbohom, teta Gizka! Clivo na duši je za Vami pod Pilíšom i na Slovensku
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/62/zbohom-teta-gizka-clivo-na-dusi-je-za-vami-pod-pilisom-i-na-slovensku
Fotogaléria -
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.916667108432266.1073741989.147596498672668&type=3
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1206880259410948
24. marca 1939
Maďarské lietadlá bombardovali letisko a civilné ciele v Spišskej Novej Vsi. Pri nálete zahynulo 13 vojakov a civilistov.
http://www.pluska.sk/ine/historia/utok-spissku-novu-ves-madarske-fiasko.html
http://spisska.dnes24.sk/odhalovanie-pamatnika-v-meste-nad-hlavami-pritomnych-preletelo-lietadlo-172675
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1208391139259860/?type=3&theater
24. marca 1984
pri výkone svojho povolania počas automobilových pretekov medzi Vyšehradom a Senváclavom (Pilisszentlászló) zahynul svetoznámy slovenský fotograf Ladislav Bielik.
http://www.oslovma.hu/XXX/Kurt8Okt.pdf
Reportér pasívneho odporu
https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/480724-reporter-pasivneho-odporu/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3758158454283103
25. marca 1881
sa narodil maďarský hudobný skladateľ, zberateľ ľudových piesní a klavirista Béla Bartók, ktorý spojil hudbu východu a západu. Ľudovú a starú hudbu kombinoval modernistickými postupmi, z čoho vznikali unikátne hudobné diela. Jeho tvorba sa skladá z niekoľkých sláčikových kvartet, klavírnych koncertov alebo baletu Zázračný mandarín či opery Hrad kniežaťa Modrofúza. Zomrel 26. 9. 1945.
Szoborcsoport Bartók Béláról Rákoskeresztúron
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/190-archiv-magyarul/546-szoborcsoport-bartok-belarol-rakoskereszturon
Bartók Béla: Négy szlovák népdal
http://www.youtube.com/watch?v=_ElojNxnAag
Bartók szlovákiai kapcsolatai
http://www.parlando.hu/Csehi.htm
https://www.facebook.com/oslovma/posts/744312162334429
26. marca 1804
Zomrel vynálezca, technik, priekopník hydrotechniky, prekladateľ a publicista Wolfgang Kempelen, konštruktér šachového automatu, prvého písacieho stroja pre slepcov, hovoriaceho stroja a čerpadla vody pre Bratislavský hrad. - Narodil sa 23. januára 1734 v Bratislave.
http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/wolfgang-von-kempelen-automat/7737-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/917722001660110/?type=3&theater
26. marca 1824
sa narodil v Maglóde prozaik, publicista a literárny historik Ondrej Seberíni. Poslanec budapeštianskeho parlamentu, evanjelický farár v Békešskej Čabe, v Makove a Nadlaku, kde pôsobil až do smrti.
Maglódsky rodák Ondrej Seberíni sa národne prebudil v Nadlaku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1156-ondrej-seberini-sa-narodne-prebudil-v-nadlaku
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/917731758325801/?type=3&theater
29. marca 1848
Zomrel v Tisovci národno-kultúrny pracovník, superintendent evanjelickej cirkvi Pavol Jozeffy. Narodil sa 31. januára 1775 vo Vrbovciach.
Pavol Jozeffy medzi dolnozemskými Slovákmi
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1019-neohrozene-v-slubach-cirkvi-a-naroda
Takmer polovicu svojho pracovného života pôsobil medzi dolnozemskými Slovákmi - Postavil sa do čela ochrany slovenského jazyka - Proti zneužívaniu náboženstva na maďarizačné ciele - Učil ľud ovocinárstvu a zúrodňovaniu pôdy podľa Tešedíkovej školy
https://www.facebook.com/oslovma/posts/746275242138121
30. marca 2012
Zomrel akademický maliar a pedagóg slovensko-maďarského pôvodu Ján Mušto (1934-2012). - „Na jeho grafikách ľudia stavajú mosty zo svojho živého tela, aby ich spájalo, čo ich doteraz rozdeľovalo. V Muštových dielach ľudia objavujú pramene živej vody...“ - Ján Mušto sa narodil 29. januára 1934 v novohradskej obci Lucina (Lucfalva).
Hľadač nekonečna
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/157-kultura3-kultura3/724-hada-nekonena-maliar-jan-muto-1934-2012
https://www.facebook.com/oslovma/posts/749947131770932
Prvý apríl
neoficiálny deň bláznov, šibalov a šibalstiev
https://www.aktuality.sk/clanok/130718/prvy-april-den-blaznov-a-zabavy/
Több magyarázat is van április 1. eredetére
https://mult-kor.hu/20140401_tobb_magyarazat_is_van_aprilis_1_eredetere
Április bolondja
https://cultura.hu/blog/aprilis-bolondja/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2766886306743661
2. apríla 2021 - IBA V ROKU2021:
Veľký piatok
Kresťania spomínajú na deň smrti Ježiša Krista
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3782781411820807
Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide...
http://www.vtedy.sk/fasiangy-turice,-velka-noc-ide
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1182619395170368
Video: Pilisszentkereszt - Mlynky - 2019 - Húsvét
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3782764538489161
Pilisszentléleki húsvéti hagyományok
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3797474950351453
Zoltán Bárkányi Valkán: Húsvéti locsolkodás
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/190-archiv-magyarul-archiv-magyarul/988-zoltan-barkanyi-valkan-husveti-locsolkodas
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2791274870971471
4. apríla 2021 - IBA V ROKU2021:
Veľkonočná nedeľa (Zmŕtvychvstanie Pána)
Najväčšia slávnosť kresťanského cirkevného roka, v ktorej sa oslavuje Kristovo vzkriesenie a víťazstvo nad smrťou.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zm%C5%95tvychvstanie_P%C3%A1na
Ľudia prinášali do kostola rôzne jedlá, aby ich tam kňaz posvätil.
https://tradicie.praveslovenske.sk/velkonocna-nedela/
Kristovo zmŕtvychvstanie - Podstata kresťanstva
https://www.teraz.sk/slovensko/velkonocne-sviatky-vystihuju-podstat/538708-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3788435867922028
Anketa - Zachovávate ešte vo vašej rodine, osade slovenské veľkonočné zvyky?
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/24847-ankvenoc
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3788880707877544
Ako predísť tráviacim ťažkostiam na Veľkú noc?
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2791278254304466
Zmŕtvychvstanie Ježiša je najväčším kresťanským sviatkom
http://www.teraz.sk/tag/velka-noc
https://www.facebook.com/SlovenskySvet/posts/155127865974081
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2787453794686912
5. apríla 2021 - IBA V ROKU2021:
Veľkonočný pondelok
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1233467136752260
5. apríla 1931
sa narodil Corneliu Barborica (1931-2017), slovakista, aký nemal vo svete páru / Pre slovenskú kultúru bol ako dar z nebies
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/1389-zomrel-azda-najvai-slovakista-na-svete
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1575321019233535/?type=3&theater
5. apríla 1945
bol na slávnostnom zasadnutí čs. vlády vyhlásený Košický vládny program, vypracovaný a presadený moskovským vedením KSČ, ktorý na dlhé roky výrazne ovplyvnil ústavné zákony povojnového Československa.
http://www.vtedy.sk/kosice-kosicky-vladny-program-prijatie-1945
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1220114461420861/?type=3&theater
7. apríla 1936
Narodila sa svetoznáma reprezentantka kovačického insitného umenia Alžbeta Čížiková.
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/595-zostala-verna-sebe-a-slovenskej-tradicii
„Maľovanie pre mňa veľa znamená, lebo pri ňom cítim uvoľnenie a potešenie. Keď zasadám za stojan a začínam tvoriť, všetky moje trápenia zostávajú bokom...“ - Zostala verná sebe a slovenskej tradícii
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/9082-osemdesiatnicka-alzbeta-cizikova
https://www.facebook.com/oslovma/posts/927825343983109
8. apríla 1873
V Banskej Bystrici začal vychádzať časopis Svornosť, hlásajúci asimiláciu Slovákov. Časopis vyvíjal kampaň v duchu uhorského vlastenectva v súlade s koncepciou uhorského (maďarského) politického národa. Redigoval ho Karol Kubáni.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/751349871630658/?type=1
8. apríla 1912
Narodil sa v Poluvsí pri Žiline vojak, účastník protifašistického odboja, spoluúčastník atentátu na Reinharda Heydricha Jozef Gabčík. Zomrel (zastrelil sa pri prestrelke posledným nábojom) 18. 6. 1942. - Spomienka na Jozefa Gabčíka:
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/779-atentat-spomienka-na-jozefa-gabika
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/751355178296794/?type=1
8. apríla 1932
Narodil sa maďarský historik a politik József Antall, ktorý sa ako maďarský premiér podpísal spolu s hlavami štátov Václavom Havlom (ČSFR) a Lechom Walesom (Poľsko) pod vznik Vyšehradskej trojky 16. 2. 1991, ktorá sa po rozdelení ČSFR zmenila na Vyšehradskú štvorku. Zomrel 12. 12. 1993.
J. Antall sa k politickým oponentom nesprával ako k nepriateľom
http://www.teraz.sk/magazin/pred-85-rokmi-sa-narodil-madarsky-hist/253334-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/751351894963789/?type=1
9. apríla 1921
Narodil sa v Slovenskom Mederi (dnes Palárikovo) katolícky kňaz, básnik, prekladateľ a literárny kritik Karol Strmeň (vl. menom Karol Bekéni), spoluzakladateľ Slovenského inštitútu v Clevelande, ktorý patril do druhej vlny Katolíckej moderny. Zomrel 15. 10. 1994 (uvádza sa aj 16. a 21. október).
http://sk.wikipedia.org/wiki/Karol_Strme%C5%88
Mozaika z biografie Karola Strmeňa
http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Zborniky/Biograficke_studie/28/bs28_101_106.pdf
Básnická tvorba Karola Strmeňa
http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Zborniky/Biograficke_studie/28/bs28_107_111.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/751763318255980
10. apríla 1941
sa narodil básnik, prekladateľ, redaktor, publicista a pedagóg Alexander Kormoš (Zomrel 10. marca 2020) / Plamene jazyka na pevných morálnych základoch - http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/163-literatura3-literatura3/1037-pismo-bez-pisma-z-basni-alexandra-kormoa
Krása pravdy a pravda krásy - http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/512-a-kormo-ospevuje-krasu-pravdy-a-pravdu-krasy
https://www.facebook.com/oslovma/posts/927915043974139
11. apríla
V Maďarsku od roku 1964 oslavujeme 11. apríla, na deň narodenia významného básnika Attilu Józsefa, Deň poézie. Prehliadku tvorby slovenských poetov v Maďarsku prinášame z Ľudových novín.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3807697779329170
11. apríla 1905
narodil sa jeden z najvýznamnejších maďarských básnikov Attila József. Jeho narodeniny sú v Maďarsku každoročným sviatkom poézie. Preklady básní A. Józsefa do slovenčiny:
http://www.babelmatrix.org/works/hu-sk/J%C3%B3zsef_Attila-1905
Nagyon fáj / Veľmi bolí (Latinovits Zoltán) - https://www.youtube.com/watch?v=pW6sg-BCxOA
Hobo Blues Band: A Hetedik - https://www.youtube.com/watch?v=_yE7z9dMBo0
1905. április 11-én született József Attila, a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja.
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Attila
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1226724217426552
11. apríla 1900
sa narodil svetoznámy rodák z Košíc Sándor Márai
https://www.teraz.sk/kultura/svetoznamy-sandor-marai-rodak-z-ko/459515-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2791471377618487
12. apríla
A Felvidékről kitelepítettek emléknapja: https://hu.wikipedia.org/wiki/A_Felvid%C3%A9kr%C5%91l_kitelep%C3%ADtettek_eml%C3%A9knapja
https://www.facebook.com/oslovma/posts/937503696348607
Naše ročenky na prezentácii v Bratislave
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3811317975633817
12. apríla 1815
sa narodil v Bratislave archeológ, historik umenia, prírodovedec a cirkevný hodnostár Florián František Rómer.
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/225/florian-frantisek-romer
Učenec, pedagóg, kňaz
https://bratislavskerozky.sk/ucenec-pedagog-knaz-nasli-sme-strateny-portret-presporskeho-archeologa-floriana-romera/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/929281640504146/?type=3&theater
13. apríla 1947
prišiel prvý transport Slovákov z Maďarska (z obce Pitvaroš) do železničnej stanice Sereď / Výmena obyvateľov medzi Slovenskom a Maďarskom.
https://www.youtube.com/watch?v=gDHx7YfEUs8
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1228659933899647
14. apríla 1849
na Dobrej Vode zomrel katolícky kňaz, teológ, národný buditeľ, bernolákovský básnik a prekladateľ Ján Hollý. - Narodil sa 24. marca 1785 v Borskom Mikuláši.
http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=1722
http://zlatyfond.sme.sk/autor/97/Jan-Holly
https://www.facebook.com/oslovma/posts/754037971361848
17. apríla 1919
zomrel vo Viedni maliar Ladislav Medňanský (Mednyánszky) - Najzáhadnejšia postava uhorského maliarstva - Z Beckova do veľkej Európy - Keď sú Strážky milšie ako Montmartre - S maliarskou paletou do svetovej vojny
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/755-najzahadnejia-postava-uhorskeho-maliarstva
https://www.facebook.com/oslovma/posts/756102414488737
18. apríla 2011
Maďarský parlament prijal novú ústavu, ktorá vyvolala negatívne reakcie doma aj v zahraničí. Z množstva kontroverzných častí najnegatívnejší ohlas v zahraničí vyvolalo uzákonenie volebného práva pre zahraničných Maďarov. Kritici tiež argumentovali, že nová ústava posilnila moc premiéra krajiny a jeho Maďarského občianskeho zväzu - Fidesz.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/756099351155710/?type=1
19. apríla 2020
zomrela knihovníčka a prekladateľka detskej literatúry, békeščabianska rodáčka Mária Sztaneková.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2823839527715005
20. apríla 1742
Narodil sa v Alberti (Albertirsa, Maďarsko) spisovateľ, pokrokový pedagóg, osvietenský hospodársky reformátor, publicista a organizátor poľnohospodárskeho školstva v Uhorsku Samuel Tešedík, zakladateľ prvej poľnohospodárskej školy v Uhorsku (v Sarvaši). Zomrel 27. 12. 1820.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/737-samuel-teedik-pretvaral-dobu-a-ivot-ronika
https://www.facebook.com/oslovma/posts/756972474401731
21. apríla 1893
zomrel v Opatiji (Chorvátsko) Ľudovít Markušovský, rodák z tatranskej Štrby, lekár, univerzitný profesor, vynálezca nosného zrkadielka, autor mnohých publikácií, jeden z prvých organizátorov moderného zdravotníctva v strednej Európe, vládny radca pre zdravotníctvo. - Po celý život sa prejavoval ako hrdý a neoblomný Slovák, ctiaci si svoj pôvod.
Ľudovít Markušovský patrí aj Slovensku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/831-udovit-markuovsk-patri-aj-slovensku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/933581950074115
21. apríla
Deň materskej škôlky / Viaže sa ku dňu narodenia nemeckého pedagóga Friedricha Wilhelma Augusta Fröbela, tvorcu systému predškolskej výchovy založenej na detskej hre. Fröbel založil ako prvý materské škôlky (Kindergarten). Tie sa v druhej polovici 19. storočia rozšírili po celom Nemecku. Jeho vplyv sa neskôr prejavil v predškolských výchovných inštitúciách v Európe i Amerike.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3836887399743541
22. apríl
Svetový deň Zeme patrí medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme. Vo svete ho slávia milióny ľudí - Čistenie miest, prírody a vodných tokov
http://www.teraz.sk/magazin/svetovy-den-zeme/43853-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3838909432874671
22. apríla 1922
Narodil sa ľudový spevák a rozprávač Jozef Majnič. Významný rodák obce Mlynky (Pilisszentkereszt) počas veľkonočných sviatkov 72 rokov spieval slovenské pašie, mimoriadne sa zaslúžil o zachovanie materinského jazyka a kultúrnych hodnôt pilíšskych Slovákov. - Zomrel 21. marca 2013
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/983-jozef-majni-72-rokov-spieval-slovenske-paie
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3838913502874264
23. apríla 1852
sa narodil v Beckove maliar Ladislav Medňanský (Mednyánszky). - Krajinár európskeho významu, ktorý mal ateliér aj na parížskom Montmartri a neskôr vo Viedni. Jeho krajinárske maľby sa vyznačujú melanchóliou či nostalgiou a majstrovským zachytením svetla (napr. Mesačná krajina s jazdcom, Riečna krajina s rybárom, Belianske Tatry). Zomrel 17. 4. 1919.
http://www.oslovma.hu/index.php/en/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/755-najzahadnejia-postava-uhorskeho-maliarstva
https://www.facebook.com/oslovma/posts/935033586595618
23. apríla
Svetový deň kníh a autorských práv
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura/749-svetov-de-knihy-a-autorskch-prav
26. apríla: Svetový deň duševného vlastníctva
https://itlib.cvtisr.sk/clanky/clanek987/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3852637811501833
27. apríla 1822
sa narodil v Rakovej katolícky kňaz, dramatik a novinár Ján Palárik, autor hier Inkognito, Drotár či Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. Zomrel 7. 12. 1870.
http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Pal%C3%A1rik
Zo študentských rokov Jána Palárika
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/742-zo-tudentskch-rokov-jana-palarika
Kompletné dielo Jána Palárika dostupné na stiahnutie:
http://zlatyfond.sme.sk/autor/1/Jan-Palarik
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/760440524054926/?type=1
29. apríla
Medzinárodný deň tanca
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/410470729051909/?type=3&theater
1. mája
Sviatok práce - Deň medzinárodnej solidarity pracujúcich. Rozhodol o ňom ustanovujúci kongres 2. internacionály 21. 7. 1889 v Paríži na pamiatku štrajku robotníkov v americkom Chicagu z roku 1886.
http://domarada.webnode.sk/news/preco-oslavujeme-1-maj/
Sviatok práce vo svete. Ako ho oslavujú iné národy?
http://karierainfo.zoznam.sk/cl/1000156/1394159/Sviatok-prace-vo-svete--Ako-ho-oslavuju-ine-narody-
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1248938558538451/?type=3&theater
Nech žije! - (Retro) Svet okolo nás - 1. a 9. máj
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia/1007-nech-ije-retro-svet-okolo-nas-1-a-9-maj
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1248940121871628
RetroSoc
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=568326666599647
1. mája 1838
v Békešskej Čabe sa narodil Michal Žilinský, významný uhorský historik, politik, autor životopisov, monografií a štúdií z cirkevných aj všeobecných dejín, spolupracovník Slovenských novín a „prouhorského“ časopisu Vlasť a svet
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1139-rozporuplna-osobnos-m-ilinsk-1838-1925
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1248927248539582
2. mája 1994
Veľvyslanec Maďarskej republiky predložil Medzinárodnému súdnemu dvoru v Haagu žalobný spis v súvislosti so sporom okolo sústavy vodných diel na Dunaji.
Dôvody odporu Maďarska k vodnému dielu
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/871-dvody-odporu-maarska-k-vodnemu-dielu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/940841392681504
3. mája
Svetový deň slobody tlače / A sajtószabadság világnapja - https://hu.wikipedia.org/wiki/A_sajtószabadság_világnapja / Vyhlásený bol v roku 1993, viaže sa na udalosť z 3. 5. 1991, keď bola prijatá Windhoekská deklarácia o podpore nezávislej a pluralitnej africkej tlače. - http://www.24hod.sk/den-slobody-tlace-pripomina-prekazky-prava-peniaze-a-sudy-cl228371.html / A sajtószabadság nemzetközi napja - https://helsinkifigyelo.blog.hu/2017/05/03/majus_3_a_sajtoszabadsag_nemzetkozi_napja
https://www.facebook.com/oslovma/posts/941561955942781
4. mája 1919
zomrel 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/763405750425070
8. mája 1906
Parlamentné voľby v Uhorsku sa skončili najväčším volebným úspechom slovenských národných kandidátov od roku 1848. Zvolených bolo sedem poslancov.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2853358971429727
8. a 9. máj
Dni spomienok a zmierenia na počesť všetkých, ktorí zomreli v čase druhej svetovej vojny.
https://www.teraz.sk/import/europa-si-pripomina-oslobodenie-8-maja/83405-clanok.html
Víťazstvo nad fašizmom, ukončenie druhej svetovej vojny v Európe (1945)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_svetov%C3%A1_vojna
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2853395228092768
10. mája 1848
v Liptovskom Mikuláši sa zišli predstavitelia mladej revolučnej generácie slovenských vlastencov a prijali národný politický manifest, ktorý sa do národných dejín zapísal ako Žiadosti slovenského národa alebo aj Mikulášske žiadosti.
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiadosti_slovensk%C3%A9ho_n%C3%A1roda
Celoštátne oslavy 100. výročia
https://www.vtedy.sk/ziadosti-slovenskeho-naroda-liptovsky-mikulas
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2873099402789017
11. mája 2017
zomrel Corneliu Barborica - prekladateľ, literárny vedec a historik, autor prvých dejín slovenskej literatúry, ktoré napísal zahraničný literát. / Slovakista, aký nemal vo svete páru / Pre slovenskú kultúru bol ako dar z nebies
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/1389-zomrel-azda-najvai-slovakista-na-svete
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1266990803399893/?type=3&theater
11. mája 1937
Zomrel hudobný skladateľ a pedagóg Viliam Figuš-Bystrý, autor prvej slovenskej národnej opery Detvan, ktorej libreto napísal Emil Boleslav Lukáč. Narodil sa 28. februára 1875 v Banskej Bystrici.
Hudobný skladateľ Viliam Figuš-Bystrý začínal v Pilíši
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/851-hudobn-skladate-viliam-figu-bystr-zainal-v-pilii
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/765827433516235/?type=3&theater
13. mája 2008
Zomrel národnostný politik a diplomat Juraj Bielik
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/1365-vznamna-osobnos-slovakov-v-maarsku-juraj-bielik-1926-2008
Z Békešskej Čaby do Budapešti, Bratislavy a Prahy - Antifašistický front Slovanov / Zväz Slovanov v Maďarsku / Zväz demokratických Slovákov v Maďarsku - „Robili sme čo sa dalo, často aj napriek zákazom...”
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1009744329124543
14. mája 2016
zomrel slovenský učiteľ, novinár, fotograf a aktivista Slovákov v Maďarsku František Zelman (1933-2016), autor knihy fotografií Naši predkovia.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1263367007095606/?type=3&theater
oSlovMa bez slov
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