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Bodaj by im to „Hungarikum“ k nosu prirástlo!
Pomaďarčovanie všetkých a všetkého
14. októbra 2013 - (Pavol Žibrita - pavolzibrita.blog.sme.sk)
Maďari nám znovu ukázali ako sa to má robiť. Nezapreli sa, a verní svojej náture (nech mi to prepáčia) potvrdili, že ich „národným športom” zostáva aj naďalej pomaďarčovanie všetkých a všetkého, čo len trošku zaváňa úspechom. Vôbec im pritom nevadí (a nikdy nevadilo), že dané veci alebo osoby nikdy nemali maďarský pôvod. Zbytočne sa im budete posmievať, argumentovať, či ich presviedčať, nič vám nepomôže! A najnovšie - aby nikto nebol na pochybách a budúce (rozumej maďarské) generácie mali byť na čo hrdé - založili inštitút „Hungarika”, čo by sa malo chápať ako niečo, čo je „rýdzo” maďarské, čo je len ich - čiže „unikátne!” A tak sme sa nedávno mohli dozvedieť, že takýmto čisto maďarským a unikátnym výrobkom je aj čabianska klobása! Čo na tom, že nikde v Maďarsku (ani v 15 km vzdialenej Gyule), sa podľa čabianskej receptúry klobása nevyrába! Zato takúto „čabajku” vyrábajú Slováci v Komlóši, Sarvaši, Pitvaroši, v rumunskom Nadlaku, či srbskej Vojvodine. Nikto na Slovensku (ani tu v Čabe) netvrdí, že klobásu vymysleli Slováci. Veď ani samotné slovo klobása nie je slovenského pôvodu a je isté, že nepochádza ani z jazyka maďarského. Čo je však isté je to, že ju naši slovenskí predkovia s takouto receptúrou vyrábali na Čabe už pred vyše 200 rokmi! Dnes stoja na čele mesta ich slovenskí potomkovia, ktorí vedia slušne po slovensky (primátor a viceprimátor). Aj preto ma nesmierne „dožralo”, že v novinách, ktoré vydáva mestský úrad pod ich vedením, sa v „oslavnom” článku o tomto „novom hungariku” hneď v prvej vete píše nasledovné: „...pôvod čabianskej klobásy je zahmlený.” A v tomto duchu pokračuje celý článok. O Slovákoch nikde ani zmienky! Chápem! Veď ide o hungarikum! Napokon, o pár rokov tu Slováci aj tak nebudú, tak čo! Veru tak.... zostanú tu len takíto „Poturčenci”, čo sa boja vysloviť už len to, že „Slovák“! Žiaľ, na tom tu, v Čabe už nič nezmeníme. Nepomôžu a nič nezmenia ani hlasy zo Slovenska, a tak hútam, že nepomôže ani posmech, ani irónia. Škoda, že tie zlaté rybky sú iba v rozprávkach...
Čabianska klobása je slovacikum a nie hungarikum
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/158-nazory1-nazory1/873-lesk-a-bieda-slovenskej-abianskej-klobasy
Viac dní ako klobás - Platilo v rodine roľníka
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/551-viac-dni-ako-klobas-platilo-v-rodine-ronika
Palec hore, palec dole
14. októbra 2013 - (Peter Schutz - komentare.sme.sk)
Dá sa úspešne pochybovať, že práve ten Viktor Orbán, ktorý v Maďarsku bojuje za energetiku ako neziskové odvetvie, je tým, komu treba veriť volanie proti priveľkej regulácii jadrovej energie. Je zrejmé, že pozerať sa na dohody visegrádskej skupiny optikou vlastných postojov k tejktorej kauze je zúžené videnie a ďaleko nás nedostane. Tu palec hore, tam palec dole, inde myknutie plecami, onde zdvihnuté obočie. Toľko povrchné zhrnutie včerajšieho summitu premiérov v Pešti. Podstatnejšie je, že pred možno geopoliticky turbulentnými časmi štyri štáty manifestovali snahu využívať toto zoskupenie ako záujmový inštrument. Budúcnosť ukáže, čo s V4 urobia záujmy, ktoré sú odlišné - a že ich je! - a čo urobí rozkročenie sa do iných, konkurenčných štruktúr, napríklad Poľska vo Weimare. Nevraviac o úpornom hľadaní spojenecko-obchodných alternatív v Azerbajdžane a kdekade na východe... Však, Viktor? Nie je isté, či presne ten Orbán, ktorý v Maďarsku práve zavádza revolučnú ideu energetiky ako „neziskového odvetvia“, je ten pravý, komu uveríme volanie po „nie veľkom regulovaní“ jadrovej energie. Mal sa teda kto ozvať. Keďže však hovoril v mene všetkých štyroch, spozornieť treba o to viac, že druhou časťou vety bol návrh „znovu pouvažovať o otázke štátnej dotácie tejto energie (...)“ A tu pozor na vec. Z druhej ruky sa dozvedáme, že Fico zvažuje štátnu záruku na Bohunice. To nie je ani pol žartu, ale akceptácia scenára, že tri-štyri desaťročia budú slovenskí odberatelia platiť za elektrinu viac, než sú aktuálne ceny na trhu. Samozrejme, nejde o jediný scenár, len treba vedieť, že ak hovoríme o Bohuniciach, v balíku možných podľa dnešnej reality na trhoch stojí na prvom mieste. Inak týmto štvorka odkázala do Bruselu, že si neželá, aby Európska komisia ociachovala dotáciu jadra ako nepovolenú štátnu pomoc. Reč predsedu Fica, že „Slovensko odmieta politizáciu výroby jadrovej energie, ktorú začína pociťovať na pôde EÚ“, je veľkohubé táranie a odpútavanie pozornosti od toho, že za päť rokov sa z jadra ako lacného zdroja energie stal drahý zdroj energie. Taká je realita. A ak sa niekomu nepáči, že atóm stráca pozície, nech povie na rovinu, že vážený a ctený Brusel, vy... na globálne otepľovanie, dosť bolo podpory obnoviteľných zdrojov. To sú totiž spojené nádoby. Čím dotovanejší solár, biomasa či veterníky, tým neekonomickejšia výroba elektriny z jadra. Palec hore, a to veľmi, veľmi vysoko, si však zaslúži budapeštianske prihlásenie sa k podpore bridlice. Je to veľké víťazstvo Donalda Tuska, keďže všetci ďalší traja premiéri - Orbán, Fico, aj dočasný Rusnok - sú silne prorusky orientovaní. Čím ich Tusk zlomil, čo sľúbil, nevedno, ale bridlicový plyn, s ktorého ťažbou sa Poľsko tak ponáhľa, je bezpečnostne významnejšia poistka proti Rusom než rakety Patriot a stíhačky F-16, ktoré už majú.
Slováci a Maďari budú bojovať bok po boku
Premiéri V4 sa dohodli na vytvorení spoločnej bojovej jednotky
http://www.teraz.sk/zahranicie/premieri-v4-premieri/61188-clanok.html
Na sympóziu o histórii Európy 20. storočia v Berlíne
http://www.hlavnespravy.sk/upn-na-sympoziu-o-historii-europy-20-storocia-v-berline/156743/
Štitáre - Jedna z najznámejších maďarských ľudových piesní pochádza zo Slovenska
Jedna z najznámejších maďarských ľudových piesní A csitári hegyek alatt - Pod štitárskymi vrchmi - má svoj pôvod na Slovensku. V Štitároch pri Nitre ju zaznamenal svetoznámy hudobný skladateľ a pedagóg Zoltán Kodály. “Práve táto pieseň, ktorá sa povinne vyučovala v Maďarsku na hodinách hudobnej výchovy, preslávila našu obec. Poznajú ju Maďari žijúci po celom svete,” konštatovala starostka Štitár Zuzana Vinkovičová. Obec na Slovensku dokonca zviedla súboj o pôvod piesne s maďarskou obcou rovnakého názvu, ktorej obyvatelia tvrdili, že pieseň pochádza od nich. “My však máme doklady, že pieseň pochádza z našej obce. V roku 1914 túto pieseň pre Kodálya naspievala rodáčka zo susedných Hrnčiaroviec Verona Nagyová, rodená Czaková, ktorá sa vydala do Štitár,” tvrdí starostka. Zoltán Kodály, rodák z maďarského Kecskemétu, pôsobil ako profesor na budapeštianskej hudobnej akadémii. V rámci svojho výskumu strofického zloženia maďarskej ľudovej piesne navštevoval miesta, kde sa pôvodné piesne zachovali. Územie v okolí Zobora si ako miesto zberu vybral preto, že predpokladal, že sa tu nachádzajú obce osídlené už v období príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny, teda koncom 9. a začiatkom 10. storočia. Z 15 podzoborských obcí zozbieral takmer tisíc maďarských melódií. V Štitároch sa ocitol dvakrát. V roku 1907 zaznamenal 18 piesní, o sedem rokov neskôr 38 piesní, z toho tri náreky. Kodály sa spolu s Bélom Bartókom zaslúžil o univerzálnu zbierku 3500 maďarských ľudových piesní. Jeho metóda vyučovania hudby založená na solmizovaní a ľudovej tvorbe sa dodnes zachovala v maďarských základných školách, kde ju pred desaťročiami skúmali americkí hudobníci. Na prítomnosť známeho skladateľa v Štitároch poukazuje pamätná tabuľa na budove spoločenského domu, ktorú osadili v roku 2005. Pamätná tabuľa sa dostala až na rokovanie parlamentu, pretože porušovala zákon o štátnom jazyku. Text bol iba v maďarskom jazyku, sekcia umenia ministerstva kultúry preto vyzvala obecný úrad, aby protiprávny stav odstránil. O niečo neskôr k nej pribudla aj tabuľa v slovenskom jazyku. Dnes sa pri tejto tabuli zastavujú pravidelne najmä maďarskí turisti. “Pamätné miesto navštevujú často hostia z južného Slovenska i Maďarska v rámci exkurzie Po stopách Zoltána Kodálya. Počas letných mesiacov si chodia takmer každý víkend uctiť pamiatku slávneho rodáka,” povedala Vinkovičová.
http://www.youtube.com/watch?v=nxcBEtJrbNU
Jana Beňová: Pacsirta
9. októbra 2013 - (komentare.sme.sk)
Jeseň, čas zberať úrodu a to teraz navyše bývam v Poľnohospodárskom múzeu. V Budapešti v parku Városliget. Žijem vo veži, vedie k nej množstvo schodov a chodby lemujú parožia a hlavy zvierat, divých i hospodárskych. Moja izba má strop vysoký tri metre a v jej strede sú kovové schody vedúce na balkón. Pod ním sa často zastavujú turistické skupiny. Obdivujú zámok, v ktorom je múzeum. Postavili ho koncom 19. storočia a jeho stavby sú zmesou kópií iných starších stavieb. Okolo parku premávajú trolejbusy, linka 70, ktorá začala premávať slávnostne v deň Stalinovej sedemdesiatky. Linka 78, nie, toho sa už Stalin našťastie nedožil... Okolo parku pískajú na píšťaly Peruánci v indiánskych čelenkách, predáva sa cukrová vata a háčkované obrusy. Moje prechádzky, pochodovanie a túlanie sa odohráva prevažne v okolí Dunaja a jeho mostov, v príjemnom napätí medzi Pešťou a Budou. Oproti Viedni či Parížu Budapešť vstáva omnoho skôr. Tak ako si to pamätám z detstva, pekárne otvorené už okolo šiestej. V metre si kupujem lístky o 5.30, prekvapí ma, že malý kiosk, v ktorom sedí maličká staršia pani, je už otvorený. Pani mi predá lístky a usmeje sa na mňa. To sa naozaj cení, schopnosť úsmevu o pol šiestej ráno. Aj varená kukurica a orechovníky sú už na zastávke metra spolu s brieždením. Napriek tomu, že schátranosť niektorých budov a chudobných ľudí v Budapešti nemožno prehliadnuť, mesto funguje príjemne. Ľudia v službách, aj v tých najnižších, majú spôsoby. Meštianske. Veľkomestské. K cudzincom a cyklistom sú domáci zhovievaví. Tu a tam navyše v tomto meste natrafím na nejakú stopu, odkaz z minulosti. Ako napríklad na Pacsirtu. Moja stará mama toto slovo, ktoré v maďarčine znamená škovránok, používala ako terminus technicus. Videla totiž kedysi maďarský film, v ktorom dcéra terorizuje rodičov. Neustále im niečo prikazuje, zakazuje, dohovára. Skrátka spieva. Trilkuje im večne za ušami. A tak ju medzi sebou prezývajú škovránok. Idúc okolo Uránie, budovy, kde sa filmy premietajú už vyše sto rokov, zbadala som plagát pozývajúci na festival starých maďarských filmov. A nechýbala tam, samozrejme, ani Pacsirta mojej starej mamy.
Prezident ECB varoval Maďarsko pred jednostranným prevodom hypoték
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/296075-draghi-varoval-madarsko-pred-jednostrannym-prevodom-hypotek/
Na maďarských bankovkách sú slovenské krásky
Krásne devy z Bíne - Portrét Valérie Rudasovej - „Maďarská národná banka poslala jej otcovi 1 000 pengő ako odmenu za jej podobizeň na bankovke. Na to obdobie to bola vysoká suma. Za väčšiu časť z nej si Valika kúpila kompletný nábytok do obývačky.“
http://www.cas.sk/clanok/262540/skoro-nikto-o-tom-nevie-na-madarskych-bankovkach-su-slovenske-krasky.html
Maďari si stále chránia analógové vysielanie, Towercom preto nemôže navýšiť výkony vysielačov Nitra - Zobor a Banská Štiavnica - Sitno
http://www.satelitnatv.sk/2013/10/madari-si-stale-chrania-analogove-vysielanie-towercom-preto-nemoze-navysit-vykony-vysielacov/
Banská Štiavnica - 20 rokov svetovým dedičstvom UNESCO
http://www.hlavnespravy.sk/b-stiavnica-oslavy-zapisu-na-zoznam-unesco-otvori-seminar-o-vyzname-tohto-aktu/155078/
Košice: Témou konferencie KSK bol kultúrny cestovný ruch
http://www.hlavnespravy.sk/kosice-temou-konferencie-ksk-bol-kulturny-cestovny-ruch-2/155255/
Dunajská Streda: Osvetové stredisko hostilo maďarských fotografov
http://www.hlavnespravy.sk/dunajska-streda-osvetove-stredisko-hostilo-madarskych-fotografov/155274/
Prieskum GfK Hungária: Maďari najviac dôverujú hasičom - najmenej politikom
http://www.hlavnespravy.sk/prieskum-gfk-hungaria-madari-najviac-doveruju-hasicom-najmenej-politikom/155040/
Príbeh novej maďarskej leteckej spoločnosti Sólyom asi predčasne skončil
http://www.hlavnespravy.sk/dopravapribeh-novej-madarskej-leteckej-spolocnosti-solyom-asi-predcasne-skoncil/155412/
Orbán a Cameron: Bolo by vhodné zreformovať inštitúcie EÚ
http://www.hlavnespravy.sk/orban-a-cameron-bolo-by-vhodne-zreformovat-institucie-eu/154787/
Orbán označil EÚ za nerozhodnú, bez jasnej predstavy o svojej budúcnosti
„Maďarsko je skutočným výskumným laboratóriom...“
http://www.hlavnespravy.sk/orban-v-londyne-madarsko-hlada-tradicne-odpovede-na-vyzvy-moderneho-sveta/154656/
Česi a Maďari vyzvali USA, aby vyvážali plyn do strednej Európy
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/295927-cesi-a-madari-vyzvali-usa-aby-vyvazali-plyn-do-strednej-europy/
Orbán tlačí plyn na podlahu
Plyn, elektrinu a ústredné kúrenie budú mať maďarské domácnosti od budúceho mesiaca o viac ako desatinu lacnejšie. - Celkovo sa režijné náklady pred domácnosti znížia v porovnaní s vlaňajškom o pätinu.
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/296157-orban-tlaci-plyn-na-podlahu/
Brusel kritizuje maďarskú vládu pre znižovanie režijných nákladov domácností
9. októbra 2013 - (tasr)
Európska únia zaslala maďarskej vláde list týkajúci sa znižovania režijných nákladov maďarských domácností. Agentúre MTI to dnes potvrdil hovorca vlády András Giró-Szász, ktorý zdôraznil, že kabinet stojí za týmto opatrením a ubráni ho. „List potvrdzuje to, čo vláda dávnejšie očakávala, že Brusel a podnikateľská sféra opäť zaútočia na znižovanie režijných nákladov,” povedal hovorca, podľa ktorého maďarská vláda bude aj naďalej obhajovať záujmy maďarských rodín a uprednostní ich pred bruselskými postojmi. Ako dodal, kabinet na budúci týždeň pripraví odbornú odpoveď únii. Predtým však Budapešť pošle Bruselu všeobecné informácie, ktorými dá jednoznačne najavo, že znižovanie režijných nákladov domácností je pre maďarskú spoločnosť mimoriadne dôležité, a že cieľom vlády je pretransformovať sektor poskytujúci služby domácnostiam tak, aby mal neziskový charakter. Viaceré maďarské médiá v utorok uviedli, že Európska komisia očakáva odpovede na viaceré otázky týkajúce sa znižovania režijných nákladov domácností. Ak odpovede na príslušný list nebude EK považovať za prijateľné, potom môže voči Maďarsku uplatniť disciplinárne konanie. Hovorkyňa EK pre oblasť energetiky Marlene Holznerová v utorok v Bruseli vyhlásila, že komisia nebude hodnotiť mechanizmus regulácie cien energií v jednotlivých členských krajinách, vo všeobecnosti však je proti regulácii cien a podporuje tvorbu ceny na voľnom trhu. Maďarská vláda nariadila od 1. januára 2013 desaťpercentné zníženie balíka režijných nákladov pre domácnosti a tento balík postupne rozširuje.
Ceny v Maďarsku v septembri stúpli
http://ekonomika.sme.sk/c/6966501/ceny-v-madarsku-v-septembri-stupli.html
Voličom maďarskej národnosti v slovenskom a maďarskom jazyku
http://www.hlavnespravy.sk/smk-vzory-oznameni-o-volbach-do-vuc-nie-su-podla-zakona/154043/
Južné Slovensko zaplavili bilbordy po maďarsky, narážajú na zákon
Ich predvolebným sľubom Slovák nehovoriaci po maďarsky rozumieť nebude...
http://tvnoviny.sk/sekcia/domace/archiv/juzne-slovensko-zaplavili-bilbordy-po-madarsky-narazaju-na-zakon.html
„László Solymos nepochopil zmysel novely zákona o vysielaní a retransmisii“
http://www.hlavnespravy.sk/m-madaric-l-solymos-nepochopil-zmysel-novely-zakona-o-vysielani-a-retransmisii/154103/
Hranica zachránila Slovákov v Nadlaku
Nové hlavné mesto Slovákov na Dolnej zemi - „Tatko! šťať mi načim!”
8. októbra 2013 - (Pavol Žibrita - pavolzibrita.blog.sme.sk)
Po dlhšom čase som bol opäť v Nadlaku. Koncom minulého týždňa sa tam konal Festival sólistov slovenskej ľudovej piesne. Niesol som tam predsedu poroty, tešil som sa na pár známych, ktorých som dávno nevidel a bol som zvedavý, čo sa tam zmenilo. Našťastie nič... Kto nevie, Nadlak je mestečko v Rumunsku, hneď na hraniciach s Maďarskom. Vždy, keď tú hranicu prekračujem, hútam na to, ako dobre, že je... že bola. Pritom hranice z duše nenávidím. Ale táto je výnimkou... Zachránila tunajších Slovákov, ich školy, ich ľubozvučnú slovenskú reč, kultúru, zvyky, piesne i vieru. Stále to platí! A za tie tri dni, čo som tam bol, som dospel k názoru, že hlavným mestom Slovákov na Dolnej zemi už dávno nie je Čaba ako kedysi, ale Nadlak. Nebolo to pre mňa žiadne prekvapenie. Ale keď som tu, naveky mi prichodí na rozum tá istá myšlienka, že to len vďaka tej hranici. Veď ak by sa bola po Trianone vytvorila len o päť kilometrov južnejšie, tak sa tu dnes tento krásny festival slovenskej ľudovej piesne naisto nekoná, slovenčina by sa neozývala zo všetkých strán a aj Nadlak by mal pravdepodobne rovnaký osud ako neďaleký Pitvaroš, odkiaľ sa po vojne na Slovensko vysťahovala takmer celá dedina. Zostalo len zopár rodín. Janko Sutyinszky, ktorý bol tým predsedom poroty, je rodák z Pitvaroša. Jeho dedina už dávno nie je slovenská. On - ako jeden z mála - áno. Keď sme sa po troch príjemných dňoch okolo polnoci vracali cez Pitvaroš späť do Čaby, bol akýsi zamyslený. Videl som na ňom, že mu nie je všetko jedno. „Tak ako si sa cítil v Nadlaku?”- pýtam sa. „Vieš, Paľko,” vraví mi, „toto ti mi bou ako taký balzam na dušu”. „Ver, že aj mne”- vravím mu. Veď počuť na ulici pred kultúrnym domom trojročného chlapca z Nadlaku, ako írečitou slovenčinou naliehavo vraví svojmu otcovi: „...tatko! šťať mi načim!” sa môže prihodiť len tu - v Nadlaku, v tomto „novom” hlavnom meste Slovákov na Dolnej zemi.
Dvojakým občianstvom by sa Vláda SR mohla zaoberať do konca roka
Občania, ktorí prišli o občianstvo pre súčasný zákon, by ho mohli získať späť...
8. októbra 2013 - (tasr)
Novela zákona o občianstve, ktorá by mala vyriešiť problém so stratou slovenského pasu v prípade prijatia občianstva iného štátu, by sa mohla dostať na rokovanie vlády do konca tohto roka. Predpokladá to Ministerstvo vnútra SR. Jeho šéf Robert Kaliňák nedávno informoval, že právnu normu má hotovú, jej predloženie však závisí aj od medzinárodných inštitúcií, s ktorými rezort vnútra novelu diskutuje. Riešil ju napríklad s Vysokým komisárom OBSE pre národnostné menšiny, spolupracuje aj s ministerstvom zahraničných vecí. Riaditeľ tlačového odboru rezortu diplomacie Peter Susko pre TASR uviedol, že diskusie sa týkajú medzinárodnoprávnych aspektov inštitútu štátneho občianstva ako takého. Ministerstvo zahraničných vecí vôbec nezasahuje ani neparticipuje na znení predmetnej právnej úpravy. Slovenský pas strácajú ľudia na základe zákona o štátnom občianstve, ktorý prijala prvá vláda Roberta Fica (Smer-SD). Niekdajší kabinet reagoval právnou normou v roku 2010 na maďarský zákon, ktorý od roku 2011 zjednodušuje udeľovanie dvojakého občianstva zahraničným Maďarom. Na základe súčasného zákona prichádzajú o slovenský pas tí, ktorí prijali občianstvo iného štátu. Od 17. júla 2010 do 4. októbra 2013 pripravil tento zákon o slovenské občianstvo 641 ľudí. Počas uplynulých troch rokov sa objavilo niekoľko pokusov o úpravu tohto zákona, ani jeden však neuspel. Kaliňák avizoval, že vďaka jeho pripravenej norme by už ľudia neprichádzali o slovenské občianstvo, ak príjmu iné. Tí, ktorí oň prišli pre súčasný zákon, by ho mohli získať späť. Minister priznal, že podmienky straty a navrátenia slovenského štátneho občianstva by mali byť podobné ako tie, ktoré sa už v parlamente objavili v poslaneckom návrhu. Opozičný návrh bol podľa neho iba 20 percent z toho, čo má pripravené ministerstvo. Doposiaľ poslednú novelu zákona predložil v máji Daniel Lipšic s Janou Žitňanskou (obaja nezaradení), ktorá neprešla. Navrhovali, aby slovenský pas získali späť tí, ktorí prijali cudzie občianstvo v štáte, v ktorom mali v tom čase “povolený, registrovaný alebo inak evidovaný pobyt najmenej šesť mesiacov”. Žiadateľ ďalej nemal mať v čase prijatia cudzieho občianstva trvalý pobyt na Slovensku. Poslanci tiež zavádzali výnimky, ktoré mali umožniť ľuďom prijať cudzie občianstvo a neprísť tým o slovenské. Súčasná právna norma je už dva roky na Ústavnom súde SR. Skupina poslancov Národnej rady SR, ktorú vedie Gábor Gál (Most-Híd), namieta, že ustanovenie zákona hovoriace o strate štátneho občianstva SR tým, že občan prijme štátne občianstvo iného štátu, je v rozpore s Ústavou SR. Ústavný súd by podľa posledných vyjadrení jeho šéfky Ivetty Macejkovej mohol o dvojakom občianstve rozhodnúť v jesenných mesiacoch.
Dotácie na literatúru v maďarčine narážajú na zákon o štátnej pomoci
http://www.hlavnespravy.sk/mensiny-dotacie-na-literaturu-v-madarcine-narazaju-na-zakon-o-statnej-pomoci/155567/
MS: Vízia 2016 strany Most-Híd je hrozbou pre jednotu Slovenska
http://www.hlavnespravy.sk/ms-vizia-2016-strany-most-hid-je-hrozbou-pre-jednotu-slovenska/156457/
SNS a SMK by v niektorých otázkach vedeli spolupracovať
http://www.hlavnespravy.sk/monitor-sns-a-smk-by-v-niektorych-otazkach-vedeli-spolupracovat/156512/
Prvý podpredseda SNS Rafael Rafaj: Most-Híd mieša hrušky s jablkami zámerne
http://www.hlavnespravy.sk/r-rafaj-most-hid-miesa-hrusky-s-jablkami-zamerne/154679/
Pri Dunaföldvári uvoľnili z plytčiny uviaznutú srbskú cisternovú loď
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-na-dunaji-uvolnili-z-plytciny-uviaznutu-srbsku-cisternovu-lod/153973/
Nemecká knižná cena 2013 pre Teréziu Moru za román Das Ungeheuer
Rodáčka z maďarského Šopronu, spisovateľka Terézia Mora sa dočkala ďalšieho významného ocenenia.
http://www.hlavnespravy.sk/nemecka-knizna-cena-2013-pre-tereziu-moru-za-roman-das-ungeheuer/153845/
Pan Ki-mun na summite o vode v Budapešti: Vodu musíme chrániť všetci
http://www.hlavnespravy.sk/pan-ki-mun-na-summite-o-vode-v-budapesti-vodu-musime-chranit-vsetci/154213/
Šéf FAO: Nadchádzajúce vojny sa už nebudú viesť kvôli pôde, ale kvôli vode
http://www.hlavnespravy.sk/sef-fao-nadchadzajuce-vojny-sa-uz-nebudu-viest-kvoli-pode-ale-kvoli-vode/154286/
Šéf OSN sa zúčastní na summite o vode v Budapešti
http://www.hlavnespravy.sk/sef-osn-sa-zucastni-na-summite-o-vode-v-budapesti/153926/
Maďarský parlament schválil národnú stratégiu boja proti drogám
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-parlament-drogy-strategia/60551-clanok.html
Splnomocnenca pre menšiny zatiaľ nenašli
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/295322-splnomocnenca-pre-mensiny-zatial-nenasli/
Fico medzi Orbánom a Milibandom
http://komentare.hnonline.sk/dnes-pise-150/fico-medzi-orbanom-a-milibandom-584869
Volebný prieskum rúca tradície
SMK by sa dostala do parlamentu
http://www.topky.sk/cl/100535/1364240/Volebny-prieskum-ruca-tradicie--Smer-klesa--Lipsic-sa-vyrovnal-KDH-a-v-parlamente-aj-SMK-
Maďarsko si dňom národného smútku pripomína aradských mučeníkov
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-si-dnom-narodneho-smutku-pripomenulo-aradskych-mucenikov/153142/
Lúpežných vrahov z Maďarska, ktorí ušli z domácej väzby, zadržali vo Švajčiarsku
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-lupeznych-vrahov-ktori-usli-z-domacej-vazby-zadrzali-vo-svajciarsku/154858/
MSZP zvolala kvôli úteku vrahov z domácej väzby parlamentný výbor
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-mszp-zvolala-kvoli-uteku-vrahov-z-domacej-vazby-parlamentny-vybor/153599/
V Maďarsku utiekli nebezpeční vrahovia. Môžu byť aj na Slovensku
http://udalosti.noviny.sk/zo-zahranicia/06-10-2013/v-madarsku-utiekli-nebezpecni-vrahovia-mozu-sa-ukryvat-aj-na-slovensku.html
Zákon o občianstve pripravil doteraz o slovenský pas 641 ľudí, najviac Čechov
http://www.hlavnespravy.sk/zakon-o-obcianstve-pripravil-doteraz-o-slovensky-pas-641-ludi-najviac-cechov/153114/
Odvážny protest poslucháčov
http://tvnoviny.sk/sekcia/zahranicne/archiv/madarski-studenti-zaujali-svet-vyziekli-sa-na-univerzite-donaha-video.html
Rektor univerzity zaviedol nové móresy v obliekaní
http://www.youtube.com/watch?v=CvRmHg8txvA&feature=player_embedded
Devecser a Kolontár spomínajú na tragický únik kalu spred troch rokov
http://www.teraz.sk/zahranicie/devecser-kolontar-ekologia-havaria/60248-clanok.html
Talianska banka do svojej stratovej maďarskej dcéry naleje kapitál
http://ekonomika.sme.sk/c/6958892/intesa-poskytne-madarskej-dcere-miliardy-forintov.html
Hospodárske úspechy Maďarska verzus princípy európskej integrácie
http://www.hlavnespravy.sk/152720/152720/
Veľvyslancom v Česku bude Peter Weiss, do Budapešti ide Rastislav Káčer
4. októbra 2013 - (sita)
Bývalý poslanec národnej rady a niekdajší predseda Strany demokratickej ľavice (SDĽ) Peter Weiss končí ako veľvyslanec v Maďarsku, kde pôsobil od roku 2009. Veľvyslancom však ostáva, záujmy Slovenska bude zastupovať v Česku. P. Weiss v Prahe vystrieda Petra Brňa, ktorý tam pracoval od roku 2008. Na uvoľnenú stoličku po Weissovi zasadne v Budapešti Rastislav Káčer. V minulosti pôsobil niekoľko rokov ako veľvyslanec v Spojených štátoch, je prezidentom Slovenskej atlantickej komisie a uznávaným expertom na transatlantické vzťahy, otázky obrany a bezpečnosti. Oboch nových veľvyslancov vymenoval prezident Ivan Gašparovič.
10 stupňov pod nulou - V Maďarsku padol rekord
http://www.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/v-madarsku-padol-rekord-obci-zabar-namerali-takmer-10-stupnov-pod-nulou.html
Maďari nemajú radi, keď im rozbijete zrkadlo
Turisti kazia Číne vo svete imidž. Komunisti im radia, ako sa správať
http://www.sme.sk/c/6957735/turisti-kazia-cine-vo-svete-imidz-komunisti-im-radia-ako-sa-spravat.html
Through The Never
Metallica zobrala maďarského režiséra a spravili film, aký doteraz nebol...
http://kultura.sme.sk/c/6956372/metallica-zobrala-madarskeho-rezisera-a-spravili-film-aky-doteraz-nebol.html
Kálmán Petőcz: Urban legends (povesti a báje zo slovenského okolia)
K Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike - S kým tu má človek viesť dialóg na odbornej úrovni?
http://kalmanpetocz.blog.sme.sk/c/338898/Urban-legends-povesti-a-baje-zo-slovenskeho-okolia.html
GombovecFest 2013
VI. ročník súťaže o najchutnejší gombovec a súťaž v ich jedení - Názov gombovec prevzali obyvatelia Horného Novohradu pravdepodobne z maďarčiny...
http://www.hlavnespravy.sk/poltar-na-namesti-sa-bude-opat-sutazit-v-jedeni-a-vareni-gombovcov/151924/
Klienti viacerých bánk v Maďarsku dnes nemohli použiť bankové karty
Ku kolapsu systému došlo v spoločnosti First Data International a malo to vplyv aj na územie Slovenska a Česka.
http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-banky-karty-vypadok/60130-clanok.html
Falošný slovenský diplomat - V Maďarsku zadržali podvodníka
3. októbra 2013 - (tasr)
Maďarský Národný úrad pre dane a clá (NAV) zadržal muža vydávajúceho sa za slovenského diplomata a jeho troch kumpánov, ktorí podľa podozrenia NAV spáchali v Maďarsku podvod na DPH v celkovej sume vyše pol miliardy forintov (1,68 milióna eur). Podľa informácií, ktoré zazneli v spravodajskej relácii Híradó maďarskej verejnoprávnej televíznej stanice M1 v stredu večer, muž sa vydával za zamestnanca slovenského veľvyslanectva v Budapešti. S falošným diplomatickým pasom dovážal zo Slovenska veľké množstvo potravín a po jeho predaji nezaplatil dane. Skupina podvodníkov tovar dovezený zo SR cez sieť fiktívnych podnikov predala v Maďarsku. Spoločnosti, ktoré sa podvodu zúčastnili, podľa NAV podávali daňové priznania s nepravdivými údajmi, čím spôsobili škodu vyše pol miliardy forintov. NAV vykonal domovú prehliadku na 32 miestach, pri ktorých objavili aj zbrane a ostrú muníciu. Hovorkyňa NAV Alexandra Sárköziová uviedla, že muž sa pri domovej prehliadke vyhrážal vyšetrovateľom NAV-u veľvyslancom. „Keď mu oznámili, že ho zatýkajú, žiadal, aby ho umiestnili vo wellness hoteli,” dodala. Súd nariadil vzatie podozrivého do vyšetrovacej väzby vo väznici v Hajdúcko-Bihorskej župe.
Pripomienky Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku k Správe o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2012
http://www.kerekasztal.org/sk/2013/09/pripomienky-okruhleho-stola-k-sprave-o-postaveni-a-pravach-prislusnikov-narodnostnych-mensin-za-rok-2012/
Horel motor - Lietadlo smerujúce do Prahy sa vrátilo do Budapešti
http://www.teraz.sk/zahranicie/csa-nudzove-pristatie-motor-poziar/60002-clanok.html
TVÁRE - Nová stránka ponúka galériu fotografií všetkých užívateľov Facebooku
Thefacesoffacebook.com - Takmer 1,3 miliardy užívateľských profilov
http://www.teraz.sk/magazin/facebook-tvare-stranka/59942-clanok.html
Reakcie na pamätnú tabuľu v Bratislave sú rozpačité
Kontroverzný: L. Kossuth mal negatívny postoj k snahám Slovákov
8. októbra 2013 - (Peter Kováč - Pravda)
Maďarská diplomacia u nás má v pláne podniknúť sporný krok. Na budovu svojho veľvyslanectva v centre Bratislavy chce totiž umiestniť pamätnú tabuľu, ktorou by si pripomenuli časť histórie oboch národov. Venovaná má byť Ľudovítovi Košutovi, ktorého vzťah k Slovensku však považujú historici skôr za kontroverzný. „Mal negatívny postoj k snahám Slovákov na čele so Štúrom vybojovať pre nás samostatný snem, čiže bol odporcom väčšej autonómie Slovenska,“ opisuje rolu Košuta v dejinách historik Dušan Kováč. Rovnako aj odborná literatúra hovorí, že aj keď Košutove korene siahajú pravdepodobne na Slovensko, sám sa k tomu nikdy nepriznával. Naopak, ako odnárodnený Slovák bojoval za nezávislosť Uhorska od Rakúska a samostatnosť slovenského národa neuznával. Za iniciatívou stojí maďarské veľvyslanectvo spoločne so združením Csemadok. Pamätnú tabuľu chceli pôvodne odhaliť ešte v marci pri príležitosti výročia udalostí z rokov 1848 - 1849, neskôr 19. septembra na výročie Košutovho narodenia, no ani jeden z dátumov nevyšiel. „Nepodarilo sa nám získať potrebné povolenia,“ odpísalo veľvyslanectvo Pravde. Ako tiež dodalo, Košuta si zvolilo preto, lebo ho maďarský národ považuje za významnú osobnosť svojej histórie. „Jeho politická kariéra je úzko spätá s Bratislavou a dosiaľ v meste žiadne pamätné miesto na jeho počesť nie je,“ uviedlo. Zaujímavé je, že aj keď veľvyslanectvo tvrdí, že v súčasnosti čaká na potrebné povolenia, oficiálne orgány mesta o tom veľa nevedia. „O tabuli, ktorú bude odhaľovať maďarské veľvyslanectvo, nemá primátor Milan Ftáčnik bližšie informácie. Mesto by sa k nej vyjadrilo, pokiaľ by sa maďarské veľvyslanectvo o zásadách umiestňovania pamätnej tabule informovalo,“ odkázal hovorca bratislavského primátora Stano Ščepán. Podobne je na tom aj starostka mestskej časti Staré Mesto Tatiana Rosová, aj ministerstvo kultúry. Aj keď budova veľvyslanectva na Sedlárskej ulici je v majetku Maďarskej republiky, umiestnenie tabule musí schváliť pamiatkový úrad. Ten ako jediný o iniciatíve už počul, a to ešte v apríli, keď prijal žiadosť. „Krajský pamiatkový úrad v Bratislave následne žiadateľa vyzval o doplnenie podania o stanoviská magistrátu a mestskej časti Staré Mesto a do doplnenia podania prerušil konanie. Do dnešného dňa nebolo doručené stanovisko mestskej časti Staré Mesto,“ uviedol riaditeľ úradu Peter Jurkovič. Umiestnenie pamätnej tabule na priečelí veľvyslanectva je pritom pomerne zriedkavé. Ani jedna z bratislavských ambasád v centre mesta nič podobné nemá. Maďarská strana tvrdí, že na tom nič zvláštne nevidí. Navyše ide vraj o náhradné riešenie, keďže tabuľu pôvodne s Csemadokom chceli umiestniť na budovu jedného z bratislavských hotelov, kde mal Košut pamätný prejav, no to sa im nepodarilo presadiť. Kedy by mala tabuľa uzrieť svetlo sveta, v súčasnosti nie je doriešené. Už teraz má však svojich odporcov. Ozvala sa napríklad Matica slovenská, ktorá vyjadrila obavy aj nad podobou nápisu. Tvrdí totiž, že podľa jej informácií by mal byť text najprv v maďarčine, až potom v slovenčine, čo by bolo v protiklade s jazykovým zákonom. Ako by mala vyzerať tabuľa, maďarská strana oficiálne zatiaľ neinformovala. Veľvyslanectvo to nenapísalo ani denníku Pravda, ktorému však na otázky položené v slovenčine odpovedalo v maďarčine.
Sociálne roboty na psí obraz
Psy pohotovejšie a družnejšie reagujú na roboty, ktoré sa k nim správajú spoločensky. Hoci vôbec nevyzerajú ako ľudia. Oznámila to Gabriella Lakatosová z Budapešti s kolegami.
http://www.aktuality.sk/clanok/237209/socialne-roboty-na-psi-obraz/
Predseda a členovia Prezídia MS:
Prečo odmietame oslavnú tabuľu L. Kossuthovi?
„Nikdy neuznával slovenský národ a odmietol podávanú ruku Ľudovíta Štúra... - Spôsobil dlhodobé napätie v slovensko-maďarských vzťahoch, čo v konečnom dôsledku napokon viedlo k rozpadu Uhorska.“
http://www.snn.sk/index.php/aktualne/1758-preco-odmietame-oslavnu-tabulu-l-kossuthovi
SNK sprístupnila zdigitalizované rukopisy Ľudovíta Štúra
http://www.hlavnespravy.sk/martin-snk-spristupnila-zdigitalizovane-rukopisy-ludovita-stura/153558/
Diela Ľudovíta Štúra dostali digitálnu podobu
http://www.webnoviny.sk/slovensko/diela-ludovita-stura-dostali-digita/738811-clanok.html
Slovenská národná knižnica sprístupnila sedem zdigitalizovaných diel Ľudovíta Štúra
http://www.hlavnespravy.sk/martin-snk-spristupnila-sedem-zdigitalizovanych-diel-ludovita-stura/150917/
Výbor pre národnostné menšiny schválil Správu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
http://www.hlavnespravy.sk/uv-sr-vybor-pre-narodnostne-mensiny-schvalil-spravu-splnomocnenca-vlady/150918/
V. Orbán sa preriekol o termíne volieb - zrejme nebudú s voľbami do EP
2. októbra 2013 - (tasr)
Maďarský prezident János Áder síce ešte neurčil dátum konania budúcoročných parlamentných volieb. Z prejavu premiéra Viktora Orbána na víkendovom zjazde Fideszu však možno usúdiť, že šéf vládnej strany už vie, kedy voľby budú. Konštatoval to dnes maďarský ľavicový denník Népszava. „Máme sedem mesiacov do volieb,” povedal Orbán v sobotu, čo znamená, že prezident voľby nevypíše na máj, ale na apríl. Parlamentné voľby v Maďarsku tak nebudú spolu s voľbami do Európskeho parlamentu (EP) 25. mája. Népszava dodáva, že usporiadaním spoločných volieb by síce štát ušetril, Fideszu však zrejme nevyhovuje zvýšená medzinárodná pozornosť súvisiaca s voľbami do EP, prítomnosť volebných pozorovateľov únie, ale ani vyššia volebná účasť.
Na mítingu proti Orbánovi bude 23. októbra rečniť 9 opozičných politikov
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-na-mitingu-proti-orbanovi-bude-23-10-recnit-9-opozicnych-politikov/155716/
Maďarská ľavica bude 23. októbra protestovať proti Orbánovi v Budíne
Organizátori očakávajú každého, kto sa domnieva, že Orbánovu vládu treba v budúcoročných parlamentných voľbách vymeniť.
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-lavica-v-orban-protest/60620-clanok.html
Bajnai chce na sviatok 23. októbra proti Orbánovi spojiť opozíciu
7. októbra 2013 - (tasr)
Pri posledných oslavách výročia protikomunistickej revolúcie 1956 pred parlamentnými voľbami 2014 musia strany demokratickej opozície deklarovať svoju spoločnú silu. Podľa agentúry MTI to uviedol dnes šéf volebného spojenectva Spolu-PM (Együtt-PM) Gordon Bajnai, podľa ktorého všetci, ktorým sa nepáči vládnutie Viktora Orbána, by mali oslavovať spoločne. Expremiér Bajnai v relácii Start komerčnej televíznej stanice ATV pripomenul, že Spolu-PM nadviazalo volebnú spoluprácu s Maďarskou socialistickou stranou (MSZP) - 23. októbra však bude potrebné, aby sa spojili všetci tí, ktorí majú dosť Orbánovej vlády, vrátane expremiéra Ferenca Gyurcsánya a jeho strany Demokratická koalícia. Gyurcsány minulý týždeň oznámil, že poslal SMS správu predsedovi MSZP Attilovi Mesterházymu a šéfovi Spolu-PM Bajnaimu, v ktorej inicioval spoločné oslavy 23. októbra.
Poslanci DK prenocovali v parlamente na protest proti reforme školstva
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-poslanci-dk-prenocovali-v-parlamente-na-protest-proti-reforme-skolstva/154513/
Poslanci DK na protest proti reforme školstva prespia v parlamente
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-poslanci-dk-na-protest-proti-reforme-skolstva-prespia-v-parlamente/154308/
Orbána strhli ako Stalina. Ublížili mu?
1. októbra 2013 - (ik - Pravda)
Bol to výjav ako z revolučnej Budapešti spred vyše pol storočia. Dav strhol pamätník diktátora, ktorému zostali na podstavci iba čižmy a na jeho odtrhnutej hlave si vylieval zlosť. Socha aj tentoraz mala farbu bronzu, bola však z plastu. Narýchlo ju postavili demonštranti na budínskej strane Reťazového mostu. Hlava mala črty nie sovietskeho krutovládcu Stalina, ale premiéra Viktora Orbána. Hoci do parlamentných volieb v Maďarsku zostáva ešte vyše pol roka, kampaň už teraz začína byť nebývalo drsná. Oslavy druhého výročia založenia hnutia Szolidaritás, ktoré je súčasťou ľavicovo-centristického bloku expremiéra Gordona Bajnaiho, v nedeľu podvečer svojou bojovnosťou zaskočili nielen stúpencov Orbánovho Fideszu, ale aj mnohých predstaviteľov demokratickej opozície túžiacej po jeho volebnej porážke. Mítingu udal tón Bajnai, keď premiérovu stranu, ktorá ho na víkendovom zjazde znovuzvolila za predsedu, prirovnal ku komunistom. „Je smutné vidieť, ako sa z niekdajších mladých demokratov stala štátostrana starnúcich orbánistov. Znárodňujú ako komunisti… Klamú ako komunisti…“ citoval denník Népszabadság Orbánovho predchodcu. Bajnai ešte pred vyvrcholením programu zhromaždenie opustil. Nebol už tam, keď hiphoper Dopeman k refrénu maďarskej hymny recitoval „poj… Orbána, poj… vládu“. A ani odhaleniu a strhnutiu výsmešnej sochy sa neprizeral. Vládna strana mu však aj tak prisúdila hlavnú zodpovednosť. Obvinila ho z nabádania k pouličnému násiliu a z výsmechu obetí potlačenej revolúcie z jesene 1956, ktorej jedným zo symbolov bolo strhnutie Stalinovej sochy. „Keby Viktor Orbán pridal svoje meno k takej demonštrácii, kde by Gordona Bajnaiho fakticky sťali a jeho hlavu kopali na zemi a niektorí jednotlivci do trupu pichali nožmi, ako na nejakom šialenom voodoo obrade, čo by o tom napísala ľavicová tlač?“ položil rečnícku otázku v rozhovore pre TV2 šéf parlamentnej frakcie Fideszu Antal Rogán. Ako nevkusné a nedôstojné odsúdili zhanobenie Orbánovej figuríny aj predstavitelia socialistov, najsilnejšej opozičnej strany, ktorá sa s Bajnaim predbežne dohodla na volebnej spolupráci. „My vládu porazíme, nie zvrhneme,“ vyhlásil v parlamente jeden zo socialistických lídrov József Tobiás. Sám Bajnai sa od incidentu nedištancoval. „To predstavenie nie je blízke môjmu vkusu,“ odpísal internetovým novinám Index. „Ale treba si uvedomiť, že panovanie Orbána vyvoláva vo viacerých spoločenských skupinách čoraz silnejšie vášne… Bola to irónia. V diktatúrach sa stáva, že žijúcim vodcom stavajú sochy a toto gesto upozornilo na to, že Orbánov režim sa míľovými krokmi vzďaľuje od právneho štátu k silne centralizovanému systému štátostrany obmedzujúcemu slobodu,“ dodal expremiér a hoci pripustil, že posúdenie vtipnosti akcie je vecou vkusu, označiť ju za fyzickú hrozbu a navádzanie na násilie je úplný nezmysel. Podľa politológa Zoltána Kiszellyho strhnutie Orbánovej figuríny premiérovi sotva uškodí. „Bajnai sa vlani vrátil do politiky so zámerom zmobilizovať proti Fideszu nerozhodnutých centristických voličov. Radikalizáciou kampane však môže svoju umiernenú cieľovú skupinu odstrašiť,“ povedal pre Pravdu. Podľa politológa išlo o pokus upriamiť na seba pozornosť. „Hľadali komunikačný ťah, aby sa nehovorilo o tom, že do ulíc dostali desaťnásobne menej ľudí ako pred časom, ale aby médiá nasnímali niečo spektakulárne. Spravili to však za cenu toho, že hlavné posolstvo Bajnaiho o sociálnej spravodlivosti, ktorým chcel osloviť najchudobnejšie vrstvy, sa dostalo do úzadia,“ dodal Kiszelly.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=H-lo4F7VKW0
Vicepremiér Tibor Navracsics: Za holokaust niesol zodpovednosť aj maďarský štát
1. októbra 2013 - (tasr)
Za holokaust niesol zodpovednosť aj maďarský štát, vyhlásil dnes v Budapešti podpredseda maďarskej vlády Tibor Navracsics v úvode dvojdňovej medzinárodnej konferencie Život židov a antisemitizmus v dnešnej Európe. Podujatie pripravil Inštitút Toma Lantosa. Podľa agentúry MTI vicepremiér povedal, že maďarská spoločnosť bola v roku 1990 konfrontovaná zo skutočnosťou, že maďarský štát sa obrátil proti svojim vlastným občanom, dokonca pomáhal v tom, aby ich likvidovali. Navracsics zdôraznil, že je potrebné sa k zodpovednosti priznať. „Poučili sme sa z minulosti, presne vieme, čo sa tu stalo. Maďarská demokracia ochráni každého občana od tých, ktorí chcú šíriť nenávisť,” dodal maďarský podpredseda vlády. Podujatie mal podľa pôvodných plánov otvoriť premiér Viktor Orbán, ktorého však po úraze na futbalovom tréningu museli v pondelok operovať. Na podujatí pred zhruba 300 účastníkmi, z ktorých tretina pricestovala zo zahraničia, vystúpi 49 rečníkov. Budú sa zaoberať aj otázkami dialógu medzi náboženstvami a židovskej kultúry. Podujatia sa zúčastnia viaceré židovské organizácie, medzi nimi aj Svetový židovský kongres (WJC) a Liga proti hanobeniu (ADL). Lantos, ktorý zomrel vo veku 80 rokov, bol jediným poslancom amerického Kongresu, ktorý prežil holokaust. Demokrat Lantos v Kongrese zastupoval od roku 1980 volebný okrsok v severnej Kalifornii a bol predsedom zahraničného výboru Snemovne reprezentantov.
Martonyi: Holokaust je najväčšou národnou traumou Maďarov
http://www.hlavnespravy.sk/martonyi-holokaust-je-najvacsou-narodnou-traumou-madarov/151715/
Maďarská vláda predložila rozpočet pre rok 2014
http://www.hlavnespravy.sk/financie-madarska-vlada-predlozila-rozpocet-pre-rok-2014/150497/
Maďarov EÚ nekontroluje?
Môžu schvaľovať aj kontroverzné zákony?
http://torpedo.blog.pravda.sk/2013/10/02/madarov-eu-nekontroluje/
Protiústavná kriminalizácia - Maďarských bezdomovcov vytláčajú z verejných priestranstiev
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-bezdomovcom-mozu-opat-zakazat-zit-na-verejnych-priestranstvach/150649/
Bezdomovci v Maďarsku môžu byť väznení
Parlament schválil zákon, ktorý umožňuje odňatím slobody potrestať bezdomovcov zdržujúcich sa na nepovolených miestach.
http://www.webnoviny.sk/svet/bezdomovci-v-madarsku-budu-vazneni/738711-clanok.html
Orbán znova vyháňa bezdomovcov
2. októbra 2013 - (čtk / pravda)
Parlament v pondelok večer prijal kontroverzný zákon, ktorý ľuďom bez strechy nad hlavou hrozí povinnými verejnoprospešnými prácami, pokutami a hoci aj väzením, ak ich polícia na zakázaných miestach opakovane pristihne. Zákon vyšiel z „dielne“ ministra vnútra Sándora Pintéra a v parlamente vďaka pohodlnej ústavnej väčšine vládneho Fideszu Orbána hladko prešiel. Ľavicová a liberálna opozícia preto vyzvala prezidenta Jánosa Ádera, aby právny predpis vetoval. Fidesz proti bezdomovcom chcel zasiahnuť už aj v minulosti. Pred dvoma rokmi parlament schválil zákon, podľa ktorého hrozila bezdomovcom pokuta až 150-tisíc forintov (vyše 500 eur), prípadne väzenie v trvaní 75 dní, ak by boli dvakrát v priebehu šiestich mesiacov pristihnutí, ako nocujú v uliciach. Trestu sa bolo možné vyhnúť len v tých mestách a obciach, kde ľudia v núdzi nemajú možnosť získať pomoc. Ústavný súd však tento kontroverzný právny predpis vlani v novembri zamietol. Následná zmena ústavy však tento rok v marci právomoci ústavného súdu obmedzila. Novoschválený zákon bezdomovcom v zásade zakazuje, aby sa v Maďarsku zdržiavali na miestach svetového kultúrneho dedičstva. Okrem toho môžu mestá a ďalšie obce podľa svojho uváženia vyčleniť zóny, kde sa ľudia bez prístrešia tiež nebudú smieť zdržiavať. Podľa najsilnejšej opozičnej strany „neľudský „ zákon znamená, že bezdomovci sa teraz stanú lovnou zverou úradov. Socialisti tiež tvrdia, že jedným z cieľov opatrenia je aj to, aby pohľad na túto sociálnu skupinu nerušil vládnu „propagandu úspechov“ počas kampane pred jarnými parlamentnými voľbami. „Keď ich neuvidíme, môžu hoci aj zmrznúť. To nebude priestupok,“ kritizovala vykázanie bezdomovcov z verejných priestorov socialistická členka parlamentného výboru pre ľudské práva Ildikó Lendvaiová. Zákon sa nepáči mnohým Maďarom. Pred parlamentom proti nemu demonštrovali stovky ľudí, ktorí vypočuli facebookovú výzvu A Város Mindenkié - Mesto patrí všetkým. Ochrancovia ľudských práv zákon označujú za zvrátený prístup, keď vláda namiesto boja proti bezdomovectvu a chudobe sa púšťa do boja proti bezdomovcom a chudobným. „Je porušením ľudskej dôstojnosti, keď sociálny problém idú riešiť policajnými prostriedkami,“ citoval denník Népszabadság budapeštianskeho sociálneho pracovníka Miklósa Vecsésiho. V desaťmiliónovom Maďarsku žije podľa odhadov asi dvadsaťtisíc bezdomovcov, z toho až polovica v Budapešti. Útulky v metropole ponúkajú približne 6 000 miest. Vláda však tvrdí, že je v nich posteľ pre každého, pretože existujúca kapacita sa plne nevyužíva.
Roman Hradecký: Mníchovská dohoda nemala zabrániť vojne,ale odkloniť Nemcov na východ
http://www.hlavnespravy.sk/r-hradeckymnichovska-dohoda-nemala-zabranit-vojneale-odklonit-nemcov-na-vychod/150434/
Na slovensko-maďarských hraniciach sa majú robiť podvody s cukrom, štátu unikajú milióny na daniach
http://www.pluska.sk/krimi/domace-krimi/na-hraniciach-madarskom-maju-robit-podvody-cukrom-statu-unikaju-miliony-daniach.html
Maďarský zväz ochrany spotrebiteľov chce presadiť vyplácanie miezd v hotovosti
http://www.hlavnespravy.sk/madarsky-zvaz-ochrany-spotrebitelov-chce-presadit-vyplacanie-miezd-v-hotovosti/150273/
Alexander Petrovič alias Sándor Petőfi
http://www.kultura-fb.sk/new/old/archive/11-3-9.htm
Pochádzal z číro slovenskej rodiny
O jeho slovenskom pôvode dnes už sotva niekto pochybuje - jeho otec pochádzal z Nitrianskej a matka z Turčianskej stolice.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/921-s-petofi-a-petrovi-sa-narodil-pred-190-rokmi
VII. Stretnutie speváckych zborov s medzinárodnou účasťou v Budapešti
Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena usporiada 19. októbra 2013 v Budapešti VII. Stretnutie speváckych zborov s medzinárodnou účasťou Speváckeho zboru mesta Brezna, Zboru Camera Chabra - Praha a Zboru Cantus Bratislava. - Stiahnite si pozvánku: www.oslovma.hu/XXX/StrSpevZ.pdf
Koncert Debničky v Terezíne
https://www.facebook.com/events/229044213921068/?notif_t=plan_user_invited
Pilíšska jeseň - Verše Gregora Papučka (S fotografiami Imricha Fuhla)
http://www.oslovma.hu/pilis-slovak.hu/literatura/17-irodalom/155-pilisska-jesen-verse-g-papucka-s-fotografiami-i-fuhla
Jesenné listy (Fotogaléria oslovma.hu)
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.332894006809582.72830.147596498672668&type=3
Doba Pilíšskeho opátstva a Pavlínskej rehole - Záhada benediktínskeho kláštora
Úryvok z monografie Gregora Papučka Mlynky a okolie - Archívy nám zatiaľ len veľmi málo prezradili o benediktínskom kláštore, ktorý kedysi stál pod Pilíšom. Vieme o ňom len toľko, že v roku 1184 bolo vidno už iba jeho zrúcaniny. Bolo by dobre vedieť: kto a kedy ho postavil?
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/166-historia3-historia3/1076-doba-piliskeho-opatstva-a-pavlinskej-rehole
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=476354389130209&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1&ref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=476126785819636&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1&ref=nf
Vertigo s Našou mačičkou
Divadlo Vertigo - Predstavenie Naša mačička autora Vladimíra Hurbana Vladimírova je fašiangovým žartom v jednom dejstve. - 12. októbra 2013 o 17. hod. v budapeštianskom Srbskom divadle - v rámci Národnostného divadelného festivalu.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.431622900270025.1073741845.147596498672668&type=3
Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku
https://www.facebook.com/maszfisz
Dolnozemský pohár a Slovenská mládežnícka akadémia OSMM
https://www.facebook.com/events/217399848429031/
(Nielen) Po stopách našich predkov
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/OsmmPubl.rtf
Program Slovenského inštitútu v Budapešti (Október 2013)
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.pdf
Na Tokaji vyvrcholilo vinobranie
http://www.hlavnespravy.sk/na-tokaji-vyvrcholilo-vinobranie/150026/
12. Tokajské vinobranie - Expres z Košíc do Čerhova
http://www.hlavnespravy.sk/cerhov-obec-dnes-hosti-milovnikov-vina-kona-sa-tam-12-tokajske-vinobranie/149479/
V. Orbán: Nebudeme sluhami Európy, ani bánk
Zjazd potvrdil vo funkcii šéfa Fideszu. Z 1241 delegátov dostal hlas od 1240, jeden zrejme spravil chybu...
http://www.teraz.sk/zahranicie/fidesz-zjazd-kover-postkomunisti-volby/59609-clanok.html
V. Orbán sa zranil na tréningu, museli mu operovať nohu
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-orban-trening-zranenie-operacia/59847-clanok.html
László Kövér na zjazde Fideszu: Vo voľbách pôjde o porazenie postkomunistov
28. septembra 2013 - (tasr)
V parlamentných voľbách v roku 2014 bude hlavnou otázkou definitívne porazenie postkomunistov, vyhlásil dnes v Budapešti v úvode 25. zjazdu vládnej strany Fidesz predseda parlamentu a predseda Republikovej rady Fidesz László Kövér. Podľa maďarského spravodajského servera Hvg.hu Kövér vyjadril presvedčenie, že Fidesz zachránil Maďarsko pred pádom do priepasti a uskutočnil „korekciu zmeny režimu”. Zjazd pôvodne zvolali na 9. júna, kvôli povodňovej ochrane ho však preložili na september. Delegáti by mali potvrdiť vo funkciách celé vedenie strany na čele s jej predsedom - premiérom Viktorom Orbánom. Otvorenou zostáva iba funkcia jedného z podpredsedov Fideszu, ktorú zastával Mihály Varga a na ktorú bol ešte na jar adeptom János Lázár, ktorého však oficiálne pred zjazdom nikto nenominoval.
Peter Weiss: Vzťahy SR a Maďarska sú teraz výborné
30. septembra 2013 - (tasr)
Veľvyslanec podrobne vykreslil rozvoj vzájomných hospodárskych vzťahov, v rámci ktorých aj napriek negatívnym vplyvom krízy dosiahla obchodná výmena oproti roku 2011 rast vo výške 5,9 percenta. - Vzťahy Slovenskej republiky a Maďarska sú v súčasnosti snáď najlepšie za uplynulých 20 rokov, vyhlásil veľvyslanec SR v Maďarsku Peter Weiss v rozhovore pre dnešné vydanie maďarského ľavicového denníka Népszava. Weiss v reakcii na otázku, či sa slovensko-maďarské vzťahy zlepšili od roku 2010, keď budapeštianska vláda prijala zákon o dvojakom občianstve, v úvode odpovede zdôraznil, že Slovensko je štvrtým najdôležitejším obchodným partnerom Maďarska a Maďarsko je piatym najdôležitejším partnerom Slovenska. Veľvyslanec v rozhovore podrobne vykreslil rozvoj vzájomných hospodárskych vzťahov, v rámci ktorých aj napriek negatívnym vplyvom krízy dosiahla obchodná výmena oproti roku 2011 rast vo výške 5,9 percenta. V politickej oblasti vyzdvihol udržiavanie kontaktov na úrovni predsedov vlád i prezidentov, ako aj spoluprácu pri presadzovaní záujmov regiónu v rámci Európskej únie. Otázku dvojakého občianstva označil Weiss za obojstranný problém. Ako zdôraznil, Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v júni zamietol sťažnosť dvoch bývalých slovenských občanov, ktorí pre nadobudnutie maďarského občianstva prišli o slovenské, a Petičný výbor Európskeho parlamentu práve teraz odmieta túto otázku zaradiť do programu rokovania. „Omnoho dôležitejšie sú však dvojstranné rokovania expertov (pozn. TASR: členov slovenských a maďarských expertných skupín príslušných rezortov). Tento problém, ktorý nevznikol kvôli Slovenskej republike, nemožno vyriešiť pod vplyvom vonkajších tlakov,” konštatoval slovenský veľvyslanec. Slováci nie sú euroskeptikmi a majú radi euro, ktoré považujú za významný faktor stability slovenskej ekonomiky, povedal diplomat v reakcii na ďalšie otázky denníka, ktorý sa zaujímal okrem iného tiež o postoj Bratislavy k Benešovým dekrétom, o vzťahy politických strán Most-Híd a Strana maďarskej komunity (SMK), či je možný návrat bývalého šéfa SNS Jána Slotu, ale aj o to, či má spolupráca krajín Vyšehradskej štvorky budúcnosť.
Peter Weiss: Ritka jók most a magyar-szlovák kapcsolatok
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=680624
Kniha slovenského veľvyslanca P. Weissa „V susedstve“ už aj v maďarčine
26. septembra 2013 - (mzv.sk)
Kniha slovenského veľvyslanca v Budapešti Petra Weissa „V susedstve“ (Szomsédságban) s podtitulom „Národný záujem a zodpovednosť v slovenskej zahraničnej politike“ má už aj maďarský preklad. Prezentácia publikácie sa konala v priestoroch Slovenského inštitútu v Budapešti 25. septembra 2013. Pôvodný slovenský titul, ktorý vzišiel z dielne vydavateľstva Kalligram v roku 2009, po štyroch rokoch pôsobenia veľvyslanca P. Weissa v Budapešti sa dočkal maďarského prekladu, ktorý je obohatený o aktuálne príhovory a štúdie ambasádora v Maďarsku. Zväzok približuje maďarskej verejnosti prístupy a názory na rôzne etapy slovenskej zahraničnej politiky za uplynulých dvadsať rokov z pohľadu slovenského ľavicového politika a intelektuála. Publikáciu, ktorá zahŕňa aj analytické hodnotenia slovenskej zahraničnej politiky maďarskému publiku predstavili: Rudolf Chmel, László Szarka a Martin Muránsky. Kým filozof M. Muránsky podrobil texty P. Weissa „kritike“ z pohľadu ideologického a hodnotového, zatiaľ L. Szarka sa zameral na stručný rozbor menšinovej otázky a témy slovensko-maďarských vzťahov za uplynulé desaťročia. Bývalý československý veľvyslanec a literárny vedec R. Chmel sa na záver venoval rozboru diplomatického úsilia P. Weissa, a to nielen v prezentovanej publikácii, ale aj počas jeho pôsobenia v maďarskej metropole. Prezentáciu knihy mal pod moderátorskou taktovkou nielen riaditeľ vydavateľstva Kalligram László Szigeti, ale aj riaditeľ Slovenského inštitútu Gabriel Hushegyi.
MOL: Chorváti už Hernádiho vypočúvali - ale nie pre korupciu
http://www.hlavnespravy.sk/mol-chorvati-uz-hernadiho-vypocuvali-ale-nie-pre-korupciu-pise-madarska-tlac/155024/
Šéfa MOLu by aj na Slovensku zatkli, no Orbán ho nevydá
http://ekonomika.sme.sk/c/6961752/sefa-mol-u-by-u-nas-zatkli-no-orban-ho-nevyda.html
Koniec Orbánovho sna
8. októbra 2013 - (Peter Morvay - komentare.sme.sk)
Kampaň proti nadnárodným firmám a opätovné zoštátňovanie podnikov privatizovaných zahraničným vlastníkom sa maďarskému premiérovi vrátili. Podobné heslá, s akými Orbán bojuje proti zahraničnému kapitálu ožobračujúcemu vraj jeho národ, sa dnes v Chorvátsku ozývajú proti MOL-u. Orbánovej obľúbenej firme, ktorá bola v premiérových víziách vlajkovou loďou maďarskej hospodárskej expanzie a premeny nášho južného suseda na regionálnu veľmoc. Medzinárodný zatykač na šéfa MOL-u však patrí ku kauzám, v ktorých nikto nehrá férovo a pravdu sa možno nikdy nedozvieme. To, že Budapešť odmietla Zsolta Hernádiho vydať do Záhrebu, nie je dané presvedčením o jeho nevine či postavením v domácej ekonomike, ale vzťahom k Orbánovi a Fideszu. Hernádi je maďarský Brhel a Široký. S tým rozdielom, že je oveľa viac premiérovým verným služobníkom než partnerom. A Orbán ešte zvažuje, či mu tento užitočný človek stojí za medzinárodný konflikt, alebo či je nahraditeľný. Prípadne či stojí za kompromis navrhnutý Orbánom, že sa MOL vzdá podielu v INA za ukončenie Hernádiho stíhania. Lenže takýto predaj by dnes bol pre MOL a Maďarsko silne stratový. V Chorvátsku je zasa MOL (nie úplne právom) stelesnením krkavčieho zahraničného kapitálu a jeho vypudenie z INA sa stalo vecou národnej cti. Žaloba proti Hernádimu stojí na hlinených nohách. A hlavne, Chorvátsko ani na výhodné odkúpenie podielu MOL-u nemá. Je tu oprávnené podozrenie, že by ho vzápätí predalo ruským firmám, ktoré veľmi chcú získať pozície v krajine a už dlho Záhreb obliehajú lukratívnymi ponukami a sľubmi.
Maďarský súd rozhodol, že šéfa MOL Zs. Hernádiho Chorvátsku nevydajú
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-hernadi-sud-chorvatsko/60529-clanok.html
V prípade neúspešného dialógu MOL rozhodne, či predá podiel v INA
http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-chorvatsko-mol-ina-akcie/60363-clanok.html
V. Orbán chce civilizované správanie sa bez zatýkania šéfa MOL
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-chorvatsko-hernadi-mol-zatykac/60241-clanok.html
„Orbánova žiadosť je nereálna, o obvineniach totiž nemožno rokovať“
http://www.hlavnespravy.sk/milanovic-orbanova-ziadost-je-nerealna-o-obvineniach-totiz-nemozno-rokovat/152654/
Oszkár Világi: Dianie okolo MOL-u považujeme za nátlak zo strany chorvátskej vlády
http://www.teraz.sk/ekonomika/mol-chorvatsko-madarsko-slovnaft-vilagi/60153-clanok.html
János Martonyi: Záujmom Maďarska je zachovať spoluprácu MOL-INA
http://www.teraz.sk/ekonomika/martonyi-mol-madarsko/60189-clanok.html
Odborári chorvátskej INA by privítali, keby MOL predal akcie v INA
http://www.teraz.sk/ekonomika/chrvatsko-mol-ina-akcie-predaj/60108-clanok.html
Jutarnji List: Chorvátsko nemá možnosť odkúpiť podiel MOL-u v INA
http://www.hlavnespravy.sk/jutarnji-list-chorvatsko-nema-moznost-odkupit-podiel-mol-u-v-ina/151966/
Maďarská vláda v reakcii na chorvátske kroky nariadila MOL-u predaj akcií v INA
http://aktualne.atlas.sk/madarska-vlada-v-reakcii-na-chorvatske-kroky-nariadila-mol-u-predaj-akcii-v-ina/zahranicie/europa/
MOL stojí za svojím šéfom, aj keď ho Chorváti vinia z korupcie
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/294878-mol-stoji-za-svojim-sefom-aj-ked-ho-chorvati-vinia-z-korupcie/
MOL považuje chorvátsky zatykač na Hernádiho za zastrašovanie
http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-chorvatsko-mol-hernadi/59980-clanok.html
Idú po šéfovi MOL-u: Hernádiho už hľadá Interpol
http://www.cas.sk/clanok/261935/idu-po-sefovi-madarskeho-mol-u-hernadiho-uz-hlada-interpol.html
Šéf MOL-u vraj nespáchal trestný čin
Zsolta Hernádiho podozrievajú, že podplatil bývalého chorvátskeho premiéra Iva Sanadera v záujme získania vplyvu MOL-u v chorvátskej ropnej spoločnosti INA.
http://www.teraz.sk/ekonomika/chorvatsko-mol-hernadi-zatykac/59511-clanok.html
Prednosťou mangalíc je kvalitná šunka a zdravšia masť
Plemeno ošípanej mangalice pripomínajúce ovce pochádza z Veľkej uhorskej nížiny, vyšľachtili ho v roku 1833 skrížením plemena z Bakoňského lesa s polodivými sviňami. Chovajú ho najmä v Maďarsku...
http://www.24hod.sk/prednostou-mangalic-je-kvalitna-sunka-a-zdravsia-mast-hovori-chovatel-cl247305.html
Nezamestnanosť v Maďarsku je najnižšia za 4 roky
http://ekonomika.sme.sk/c/6950235/nezamestnanost-v-madarsku-je-najnizsia-za-4-roky.html?utm_source=link&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Maďarský remeselník vyrobil kolísku pre britského princa Georgea
http://www.teraz.sk/magazin/princ-george-koliska/59492-clanok.html
Zohrejte sa v Maďarsku
Krajina termálnych prameňov - Štyri tipy na výlety, na ktorých sa nielen okúpete: Mosonmagyaróvár, Hévíz, Sárvár, Bükfürdő...
http://zena.sme.sk/c/6949660/kam-za-oddychom-zohrejte-sa-u-susedov.html?utm_source=link&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Premiéri Vyšehradskej štvorky sa v októbri zídu v Maďarsku
http://www.teraz.sk/zahranicie/premieri-vysehradskej-stvorky-sa-v-ok/59426-clanok.html
Galaprogram OZ Dunajskostredských rómskych muzikantov - Melódie J. Bihariho očarili obecenstvo
http://www.hlavnespravy.sk/dunajska-streda-melodie-j-bihariho-ocarili-obecenstvo/156621/
Rada Európy a EÚ v Maďarsku spustia program ROMACT pre začleňovanie Rómov
http://www.hlavnespravy.sk/rada-europy-a-eu-v-madarsku-spustia-program-romact-pre-zaclenovanie-romov/151409/
Fidesz zvážal Rómov na voľby - Môžeš ísť aj 50-krát, povedali šoférovi
http://www.sme.sk/c/6949783/mozes-ist-aj-50-krat-povedali-soferovi-fidesz-zvazal-romov-na-volby.html
Fidesz spustil volebnú generálku
Podľa prieskumov má maďarská opozícia len malú šancu poraziť Viktora Orbána.
26. septembra 2013 - (Peter Morvay - Sme)
Cez víkend sa v juhomaďarskej Baji konali doplňujúce komunálne voľby, ktoré opozícia i vládny Fidesz chápali ako predohru budúcoročných parlamentných volieb. Pred inak nevýznamným hlasovaním sa tak v meste vystriedali lídri opozície a svoju volebnú mašinériu sem sústredila aj strana Viktora Orbána. Kandidát Fideszu nakoniec získal 467 hlasov oproti 406 hlasom spoločnej kandidátky troch opozičných strán. Tie však tvrdia, že Fidesz vyhral, lebo zvážal rómskych voličov. Župná volebná komisia vo štvrtok námietky opozície odmietla a tá sa obráti na súd. V troch okrskoch z piatich vyhrala opozícia, vo štvrtom Fidesz, vždy však len s malým rozdielom. Výsledok zvrátil piaty okrsok, v ktorom vyhral kandidát Fideszu s veľkým rozdielom. Práve v tomto okrsku žije veľa Rómov. Médiá zverejnili videá, na ktorých sa šofér pýta aktivistu rómskej organizácie Lungo Drom, blízkej Fideszu, či neporušuje zákon, ak sa toľkokrát otočí s nákladom voličov. „Môžeš pokojne ísť aj 50krát,“ upokojuje ho Tibor Ajtai. Zástupca Lungo Drom vo volebnej komisii sporného okrsku podľa opozície priebežne esemeskami informoval kolegov, kto ešte nehlasoval. Zvážanie Rómov patrí k častým praktikám Fideszu. Ajtai sa na inej zverejnenej nahrávke chválil, ako ho s 11 autami úspešne zorganizoval aj inde v roku 2010. Médiá informovali o rade podobných prípadov z posledných rokov. Žiadny polícia nevyšetrila. Podľa primátora Baje sú obvinenia súčasťou opozičnej „kampane nenávisti“. „Zadupali do blata mier a pokoj Bajanov,“ povedal Róbert Zsigó fideszáckemu denníku Magyar Nemzet. Na prvý pohľad má Fidesz budúci rok víťazstvo isté. Podľa septembrového prieskumu agentúry Ipsos by ho volilo 50 percent rozhodnutých voličov. Najsilnejšiu opozičnú stranu, socialistov, by volilo 25 percent a jej spojenca, stranu Együtt-PM 2014 expremiéra Gordona Bajnaiho len päť percent rozhodnutých voličov. Extrémistický Jobbik by dostal 11 percent, tiež opozičná strana Politika môže byť iná má získať štyri percentá a Demokratická koalícia ďalšieho expremiéra Ferenca Gyurcsánya tri percentá. Fidesz by tak sám získal viac hlasov než zvyšok opozície dohromady a podľa analýzy Political Capital Institute môže opäť získať i dvojtretinovú väčšinu v parlamente. Najmä, ak sa poistil novým volebným systémom, ktorý mu nahráva a môže počítať aj s väčšinou hlasov nových voličov zo susedných krajín. Pri bližšom pohľade však opozícia nie je úplne bez šance. Podľa Ipsos 44 percent opýtaných neodpovedalo na otázku, koho budú voliť. Asi tretina z nich však k urnám chce ísť, no ešte sa nerozhodla pre konkrétnu stranu alebo svoju voľbu tají. Len asi desatina týchto ľudí si praje pokračovanie súčasnej vlády. Opozícia má aspoň malú šancu vyhrať, ak sa jej demokratické strany (bez Jobbiku) zjednotia a získajú dosť hlasov nerozhodnutých a utajených voličov. I preto Fidesz nechce ponechať nič náhode a voľby v Baji môžu byť ukážkou toho, čo čaká celé Maďarsko.
Doplňujúce voľby nie sú pre Fidesz skúškou pred parlamentnými
http://www.hlavnespravy.sk/nepszabadsag-doplnujuce-volby-nie-su-pre-fidesz-skuskou-pred-parlamentnymi/149046/
Tri štvrtiny dospelých v EÚ sa dohovoria aspoň jedným cudzím jazykom
http://www.hlavnespravy.sk/eurostat-tri-stvrtiny-dospelych-v-eu-sa-dohovoria-aspon-jednym-cudzim-jazykom/148795/
Podľa nového Atlasu rómskych komunít na Slovensku žije 402 840 Rómov
http://www.parameter.sk/sk/sekcia/z-domova/2013/09/25/podla-noveho-atlasu-romskych-komunit-u-nas-zije-402-840-romov
Úpadok demokracie v EÚ za posledné desaťročie
Za najväčších odpadlíkov od princípov demokracie sa podľa analýzy Demosu považuje Maďarsko a Grécko...
http://www.hlavnespravy.sk/demos-analyza-odhalila-upadok-demokracie-v-eu-za-posledne-desatrocie/148605/
Maďarská opozícia podnikateľom ponúka „novú dohodu”
26. septembra 2013 - (sita)
Maďarská opozícia chce v prípade svojho víťazstva v budúcoročných voľbách ponúknuť bankám a podnikateľom „novú dohodu”, v rámci ktorej by postupne zrušila špeciálne dane výmenou za investície na podporu ekonomiky. V stredu to vyhlásili maďarskí opoziční lídri. Súčasťou novej dohody, ktorú firmám ponúkajú bývalý premiér Gordon Bajnai a predseda Socialistickej strany Attila Mestreházy, by malo byť postupné zrušenie dodatočných daní, ktoré od roku 2010 na medzinárodných investorov v Maďarsku uvaľuje vláda Viktora Orbána, firmy by sa však museli zaviazať k investíciám, ktoré by krajine pomohli vrátiť sa na cestu ekonomického rastu. „Chceme povedať: ak chcete vytvárať dodatočný rast prostredníctvom dodatočných investícií a kapitálových výdavkov, budete si tieto dodatočné výdavky môcť odpísať z dodatočných daní,“ povedal na podujatí zorganizovanom agentúrou Reuters Bajnai. Dodal však, že dane, ku ktorým patria aj najvyššie európske dane v sektore financií, energetiky a telekomunikácií, sa musia znižovať postupne, aby neohrozili snahu o nízky rozpočtový deficit. Počas predchádzajúcich vlád socialistov maďarský verejný dlh prudko rástol. Súčasný premiér Orbán tvrdí, že krajinu po rokoch zlej hospodárskej politiky zachránil pred kolapsom v gréckom štýle a banky a vybrané sektory ekonomiky podľa neho musia pri znižovaní rozpočtového deficitu zohrať svoju úlohu. Hoci aliancia socialistov s Bajnaiovou stranou Együtt 2014 budúcoročné parlamentné voľby prirovnáva k referendu o zotrvaní Maďarska v Orbánových rukách, za vládnucim Fideszom v prieskumoch predvolebných preferencií zatiaľ výrazne zaostáva.
EK zastavila konanie voči Maďarsku iniciované pre telekomunikačnú daň
http://www.teraz.sk/ekonomika/ek-madarsko-telekomunikacna-dan/59439-clanok.html
Matica slovenská si spomienkovým večerom uctila A. Hlinku
http://www.hlavnespravy.sk/matica-slovenska-si-spomienkovym-vecerom-uctila-a-hlinku/148322/
O maďarské občianstvo požiadalo vyše pol milióna zahraničných Maďarov
28. septembra 2013 - (tasr)
O zjednodušené udelenie maďarského občianstva sa doteraz uchádzalo vyše pol milióna Maďarov žijúcich v zahraničí a záujem neklesá, vyhlásil v piatok večer v New Yorku pri príležitosti zloženia prísahy 25 nových držiteľov maďarského občianstva maďarský minister zahraničných vecí János Martonyi. Podľa agentúry MTI šéf diplomacie poznamenal, že ide o mimoriadny úspech, ktorý prekvapil aj samotnú maďarskú vládu. „V núdzi poznáš priateľa. Bez Maďarov žijúcich vo svete by sme boli veľmi slabí,” konštatoval s tým, že napriek demografickému poklesu počet Maďarov vďaka novým držiteľom občianstva stúpa. Martonyi dodal, že nemieni ovplyvňovať maďarských občanov žijúcich v zahraničí v tom, koho majú v parlamentných voľbách 2014 voliť, chce ich však povzbudiť k tomu, aby sa zúčastnili volieb, pretože „všetci Maďari sú vzájomne za seba zodpovední”.
Predseda srbského parlamentu: Potrebujeme podporu maďarských poľnohospodárov
http://www.hlavnespravy.sk/predseda-srbskeho-parlamentu-potrebujeme-podporu-madarskych-polnohospodarov/154706/
V. Orbán: Maďarsko výrazne podporuje eurointegráciu Srbska
http://www.hlavnespravy.sk/orban-madarsko-vyrazne-podporuje-eurointegraciu-srbska/153627/
Predseda parlamentu Maďarska: Krajiny západného Balkánu sa dostali bližšie k EÚ
http://www.hlavnespravy.sk/predseda-parlamentu-madarska-krajiny-zapadneho-balkanu-sa-dostali-blizsie-k-eu/154187/
Maďarsko pri rokovaniach Srbska s EÚ bude pozorne sledovať otázku menšín
http://www.hlavnespravy.sk/martonyi-pri-rokovaniach-srbska-s-eu-budeme-pozorne-sledovat-otazku-mensin/153713/
V Srbsku zneužívajú maďarské občianstvo na vysťahovanie do EÚ
25. septembra 2013 - (tasr)
V Srbsku zneužívajú možnosť zjednodušeného udeľovania maďarského občianstva ľudia, ktorí vôbec nehovoria po maďarsky. S maďarským pasom sa potom celé rodiny sťahujú do krajín Európskej únie, napísal dnes juhomaďarský regionálny spravodajský server Delmagyar.hu. Podľa servera už v Srbsku nie je žiadnym tajomstvom, že maďarské občianstvo je možné získať za 250 eur. Za túto sumu, ktorá bola zo začiatku vo výške 300-500 eur, ponúkli špecializované jazykové školy, úradníci a podnikatelia prípravu životopisu žiadateľa, jeho odvoz na miesto podania žiadosti o občianstvo a otázky, na ktoré mal v procese udeľovania občianstva odpovedať. V Subotici, Novom Sade a v Belehrade otvorili kurzy maďarského jazyka, ktorých organizátori upozorňujú, že získané jazykové znalosti stačia iba na to, aby absolventi prešli pohovorom pri podaní žiadosti o maďarské občianstvo. Podľa Delmagyar.hu skutočnosť, že maďarská vláda od 1. marca sprísnila podmienky procesu udeľovania maďarského občianstva a zúžila kruh inštitúcií, ktoré žiadosti o občianstvo môžu prijímať, svedčí o tom, že udeľovanie občianstva je zneužívané. O zjednodušené občianstvo je možné na základe rozhodnutia maďarského parlamentu z 26. mája 2010 žiadať od 3. januára 2011. Reakciou SR na maďarský zákon bola novela zákona o štátnom občianstve, na základe ktorej ľudia, ktorí dobrovoľne požiadajú o cudzie občianstvo, automaticky prídu o slovenské.
Na parlamentné voľby v Maďarsku v roku 2014 sa zaregistrovalo už takmer 20.000 zahraničných Maďarov
24. septembra 2013 - (tasr)
Na parlamentné voľby v Maďarsku v roku 2014 sa od 1. augusta zaregistrovalo už takmer 20.000 Maďarov žijúcich v zahraničí, informoval dnes maďarský server Vg.hu. Podľa údajov centrálneho registra Národného volebného úradu (NVI) sa v Rumunsku zaregistrovalo 10.781 Maďarov, v Srbsku 1781, ale zaznamenali registráciu už aj z Brazílie, Južnej Afriky, Moldavska i Argentíny. V krajinách, kde je zakázané dvojaké občianstvo - na Slovensku, Ukrajine a v Rakúsku - požiadalo o registráciu a poskytlo alternatívnu adresu pre kontakt s volebným úradom dovedna 100 Maďarov. Šéfka NVI Ilona Pálffyová uviedla, že voľby zahraničných Maďarov listom budú anonymné. Hlasovacie lístky budú totiž v dvojitej obálke a osobné údaje budú iba na vonkajšej obálke, ktorú pri prevzatí zlikvidujú. Maďarský vicepremiér Zsolt Semjén vlani v novembri v tejto súvislosti uviedol, že maďarská vláda bude dbať o to, aby sa v procese volebnej registrácie zahraničných Maďarov nedostali ich údaje do rúk krajiny, v ktorej žijú. Termín registrácie sa končí 15 dní pred voľbami. Predseda vlády SR Robert Fico vlani 10. októbra na otázku, či Slovensko nemá obavy zo získania volebného práva zahraničných Maďarov, reagoval, že v súčasnosti nikto - ani maďarská strana - nechce povedať, ktorí slovenskí občania maďarskej národnosti požiadali o maďarské občianstvo.
Rusíni pripravujú návrh zákona o národnostných menšinách
29. septembra 2013 - (tasr)
Návrh zákona o národnostných menšinách bol jedným z bodov zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS), ktoré sa uskutočnilo počas tohto víkendu v Prešove. „Rusíni nie sú spokojní s tým, že na Slovensku dodnes nie sú prijaté zákony, ktoré by garantovali naplnenie ústavného práva, že národnostné menšiny sa spolupodieľajú na rozhodovaní o veciach, ktoré sa ich týkajú. Preto pripravujú vlastný návrh zákona o národnostných menšinách, ktorý predložia na verejnú diskusiu,” informoval hovorca OSRS Peter Medviď. Rusíni by podľa jeho slov radi začali s touto legislatívnou iniciatívou širšiu diskusiu o vytvorení systému menšinových samospráv, s ktorými majú skúsenosti napríklad Slováci žijúci v Srbsku alebo Maďarsku. Zasadnutie Rusínov v Prešove sa v sobotu 28. septembra zaoberalo aj nadchádzajúcimi voľbami do vyšších územných celkov. „V najbližšom týždni bude OSRS kontaktovať politické strany a vyžiada si ich programy. Na základe toho, nakoľko si osvojili priority Rusínov vo svojich programoch, OSRS zverejní pred jesennými voľbami mená kandidátov, ktorých verejne podporí,” poznamenal Medviď s tým, že Okrúhly stôl adresoval ešte v júni tohto roka politickým subjektom svoje požiadavky týkajúce sa menšiny, ktorú zastupuje. Dôležitým bodom sobotňajšieho zasadnutia bola podľa Medviďa aj otázka múzejníctva. „Rusíni sú dlhodobo nespokojní s tým, že Slovenské národné múzeum - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku (SNM - MUK) dodnes reprezentuje artefakty, ktoré pochádzajú z rusínskych obcí a sú kultúrnym dedičstvom Rusínov, ako artefakty ukrajinskej kultúry. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska sa preto obráti na Ministerstvo kultúry SR, ktoré je zriaďovateľom Slovenského národného múzea, aby bola vytvorená komisia, ktorá by posúdila kultúrny pôvod zbierkového fondu SNM - MUK.” Medviď ďalej uviedol, že OSRS sa nestotožňuje s 1. časťou dokumentu Vízia 2016 z dielne Mostu-Híd. „Strana, ktorá má záujem riešiť problémy všetkých národnostných menšín na Slovensku, zúžila vydaním prvej časti dokumentu riešenie týchto problémov len na problémy maďarskej národnostnej menšiny. Okrúhly stôl taktiež upozorňuje, že iniciovanie priznania ‘viacnárodnostnej identity’ pri sčítaní obyvateľstva, ktoré sa v tomto dokumente nachádza, je pre Rusínov neprijateľné,” poznamenal hovorca. Rusíni rokovali za okrúhlym stolom počas tohto víkendu aj so zástupcom za cirkevnú oblasť. Gréckokatolícka archieparchia v Prešove na základe žiadosti OSRS nominovala za svojho zástupcu Maroša Prejsu, protopresbytera v Snine. Rusíni veria, že svojho zástupcu oficiálne menuje aj Pravoslávna cirkev na Slovensku. V tejto súvislosti už oslovili obe archieparchie, a to v Michalovciach a Prešove. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska je konzultačná platforma zástupcov organizácií a nezávislých osobností, ktoré spája záujem o rozvoj národnej identity, obhajobu ústavných práv a zvyšovanie kvality života Rusínov v Slovenskej republike.
Podpredseda strany Most-Híd László Solymos odkazuje R. Rafajovi a J. Božikovi, že zostali v 19. storočí
http://www.hlavnespravy.sk/politika-l-solymos-odkazuje-r-rafajovi-a-j-bozikovi-ze-zostali-v-19-storoci/151437/
Predseda združenia Spolu sme Slovensko Jozef Božik:
Snahy Mosta o kultúrnu autonómiu môžu viesť k územnej autonómii
http://www.hlavnespravy.sk/j-bozik-snahy-mosta-o-kulturnu-autonomiu-mozu-viest-k-uzemnej-autonomii/150404/
Vízia 2016 - Most-Híd chce zastaviť úbytok Maďarov na Slovensku
Sebaurčenie, Politika identity, Samospráva, Vzdelávanie, Jazykové práva
http://www.hlavnespravy.sk/most-hid-chceme-zastavit-ubytok-madarov-na-slovensku-pomoct-ma-vizia-2016/149045/
Podpredseda SNS R. Rafaj:
Most-Híd smeruje k jazykovej okupácii juhu
29. septembra 2013 - (tasr)
Politika strany Most-Híd programovo smeruje k autonómnej segregácii, kultúrnej privatizácii a jazykovej okupácii južného Slovenska. Vyhlásil to prvý podpredseda SNS, podľa ktorého by mal štát Most-Híd rozpustiť. Kapitola programového dokumentu strany Most-Híd Vízia 2016 s názvom Sebaurčenie podľa podpredsedu národniarov porušuje viaceré články Ústavy SR, preto by ministerstvo vnútra malo začať proces rozpustenia tejto strany. V rozpore so slovenskou Ústavou má byť podľa neho napríklad požiadavka na uznanie maďarčiny ako regionálneho úradného jazyka. „Vytvorenie samostatných symbolov, znaku a zástavy Maďarov na Slovensku nápadne pripomína kosovskú separatistickú cestu k odtrhnutiu,” dodáva Rafaj. Most-Híd predstavením téz svojho programového dokumentu „vystrčil iredentistické zuby a prestal naoko spájať Slovákov a Maďarov, pretože chce maďarskú menšinu podobne ako SMK vydeľovať, segregovať, dezintegrovať spoločnosť, separatisticky vyčleňovať jednotné územie Slovenskej republiky a žiadať ďalšie, dokonca regionálne práva”. Most-Híd podľa neho nie je rozprávková politická Karkulka, ale zamaskovaný politický vlk, ktorý sa chystá zjesť južné Slovensko. Menšinová strana podľa neho zneužíva na vyvolávanie etnického napätia dokonca všeobecný spoločenský trend úbytku obyvateľstva z dôvodu nízkej pôrodnosti. Dokumentom Vízia 2016 chce strana Most-Híd spomaliť, zastaviť, resp. zvrátiť úbytok príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku. Prvú časť dokumentu „Maďarská národnostná politika” predstavili lídri strany tento týždeň. Samotný úvodný dokument je rozdelený do častí Sebaurčenie, Politika identity, Samospráva, Vzdelávanie a Jazykové práva. V časti Sebaurčenie, ktorú predseda poslaneckého klubu László Solymos označil za kľúčovú, Most-Híd rieši deficit slovnej zásoby tunajších Maďarov, ale aj vytvorenie a voľbu spoločných symbolov Maďarov na Slovensku. Vytvoreniu zástavy a znaku by mala predchádzať spoločenská diskusia a legitimovať by ich mala široká občianska iniciatíva, napr. podpisová akcia. Most-Híd chce zároveň najmä z vlastných a sponzorských zdrojov navrhovať a iniciovať uskutočnenie imidžovej kampane Maďarov na južnom Slovensku či vytvoriť Kultúrny kataster južného Slovenska. V rámci Politiky identity sa bude Most-Híd zasadzovať za to, aby sa na Slovensku určovali práva na používanie jazyka národnostnej menšiny na základe používania takéhoto jazyka a nie na základe národnosti.
MTI: Proces vyšetrovania SR v EP pre zákon o občianstve pokračuje
26. septembra 2013 - (tasr)
Do vynesenia rozsudku Ústavného súdu SR určite nebude ukončený proces monitorovania a vyšetrovania Slovenskej republiky v petičnom výbore Európskeho parlamentu kvôli úprave dvojitého občianstva, uviedla dnes pre agentúru MTI poslankyňa EP za maďarskú vládnu stranu Fidesz Ágnes Hankissová. Maďarská poslankyňa spolu so svojou kolegyňou z EP zo SR za Stranu maďarskej komunity (SMK) Edit Bauer tak reagovali na minulotýždňové vyhlásenie slovenského europoslanca Jaroslava Pašku (SNS), podľa ktorého proces voči SR v parlamentnom Výbore pre petície (PETI) koordinátori zamietli. Hankissová a Bauer dnes zdôraznili, že také rozhodnutie môže prijať iba výbor a nie koordinátori. „Šírenie správy o údajnom zamietnutí petície je len akciou slovenských extrémistických síl,” uviedli poslankyne v spoločnom vyhlásení. Tlačová služba EP pre MTI uviedla, že Paška, ktorý je tiež koordinátorom, skutočne navrhol odmietnuť petíciu a prípad uzavrieť, diskusia k tejto téme však nebola. Koordinátori rozhodli iba o tom, že 17. októbra rozhodnú, či odmietnu petičnú sťažnosť bývalého predsedu Najvyššieho súdu Maďarskej republiky Zoltána Lomniciho a Lászlóa Gubíka, ktorý prišiel o slovenské občianstvo. Podľa tlačovej služby EP koordinátori budú môcť rozhodnúť o konečnom odmietnutí petície v prípade, ak nebude žiadať opak ani jeden poslanec EP. Hankissová a Bauer vo vyhlásení zdôraznili, že urobia všetko preto, aby otázka slovenského zákona o občianstve nebola zamietnutá. Lomnici sa v svojej petičnej sťažnosti domáhal konania európskych inštitúcií, ktoré by donútilo Slovensko upraviť zákon č. 40/1993 o štátnom občianstve. Týmto spôsobom chcel dosiahnuť, aby slovenskí občania maďarskej národnosti mohli bez akýchkoľvek obmedzení prijímať aj maďarské občianstvo. Záležitosť na pôde europarlamentu riešil PETI 27. mája 2013. Predsedníčka výboru Erminia Mazzoniová nechala vtedy petičnú sťažnosť voči Slovensku otvorenú s tým, že PETI vyčká na rozhodnutie Ústavného súdu SR o tejto veci. Paška na porade koordinátorov PETI argumentoval proti petícii s odvolaním sa na rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) z júna tohto roku. Súd skonštatoval, že zmena slovenského zákona o štátnom občianstve z roku 2010, ktorá zaviedla pravidlo, že občanovi SR prijatím občianstva iného štátu súčasne zaniká občianstvo SR, nijako neobmedzila ľudské práva dotknutých osôb.
Stretnutie predsedov vlád V4 v Budapešti
http://www.hlavnespravy.sk/premierv-budapesti-sa-zucastni-na-stretnuti-predsedov-vlad-vysehradskej-stvorky/156469/
Ministri hospodárstva V4 si vymieňali skúsenosti z riešenia krízy
24. septembra 2013 - (tasr)
Výmena skúseností z riešenia krízy, ale aj spolupráca malých a stredných podnikov boli hlavnými témami dnešného budapeštianskeho rokovania ministrov hospodárstva krajín Vyšehradskej štvorky, informovala agentúra MTI. Podľa slovenského ministra hospodárstva Tomáša Malatinského účastníci schôdzky sa zhodli na tom, že v hospodárskej spolupráci sa po fáze deklarácií začína konečne skutočná práca. Vzájomná spolupráca podľa nich môže byť riešením hospodárskej situácie regiónu. Určité prvky riešenia krízy sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť, pretože aj samotné problémy sú rôzne. V zásadných cieľoch a smerovaniach však nie sú rozdiely v krajinách štvorky, zhrnul výsledky rokovania hostiteľ stretnutia a šéf maďarského rezortu hospodárstva Mihály Varga. Ako dodal, krajiny V4 sa budú snažiť o to, aby malé a stredné podniky krajín zoskupenia sa spoločne presadzovali aj na trhoch tretích krajín. Ministri sa preto dohodli, že pripravia otvorenie spoločného hospodárskeho zastúpenia v tretích krajinách. „V nadchádzajúcom mesiaci preveríme, v ktorej krajine alebo regióne by sme otvorili prvé zastúpenia,” povedal maďarský minister. Poľský štátny tajomník rezortu hospodárstva Jerzy Witold Pietrewicz zdôraznil nutnosť hospodárskej spolupráce štvorky okrem spoločnej účasti na trhoch tretích krajín aj z dôvodu vytvorenia spoločných postojov na fórach Európskej únie. Námestník českého ministra hospodárstva Milan Hovorka podotkol, že krajiny V4 čelia podobným výzvam a problémom rastu ekonomiky, konkurencieschopnosti a vytvárania pracovných príležitostí.
Maďarský parlament schválil už šiestu úpravu rozpočtu pre tento rok
24. septembra 2013 - (tasr)
Poslanci maďarského parlamentu schválili dnes v poradí už šiestu úpravu štátneho rozpočtu pre tento rok. Podľa agentúry MTI dôvodom zmeny bolo okrem iného financovanie rastu miezd pedagógov, odkúpenie plynárskeho odvetvia energetickej spoločnosti E.ON a navŕšenie kapitálu v súvislosti s integráciou sporiteľní. Za návrh, ktorý predkladal minister hospodárstva Mihály Varga, hlasovalo 214 poslancov, 24 bolo proti a jeden sa zdržal hlasovania. V zmysle návrhu stúpne deficit podsystému ústredného rozpočtu o 171 miliárd forintov (571,8 milióna eur), čo podľa vyjadrenia Vargu spred dvoch týždňov neohrozuje stanovený cieľ deficitu podľa metodiky Európskej únie. Príjmy rozpočtu stanovuje zákon vo výške 15,3 bilióna forintov a výdavky vo výške 16,4 bilióna forintov. Deficit štátneho rozpočtu stúpol úpravou na 1,05 bilióna forintov. Rezort hospodárstva očakáva pre tento rok deficit štátneho rozpočtu pod 3 %.
Maďarská centrálna banka opäť znížila kľúčovú úrokovú sadzbu o 20 bázických bodov na 3,6 %
http://www.hlavnespravy.sk/financie-mnb-opat-znizila-klucovu-urokovu-sadzbu-o-20-bazickych-bodov-na-36/147635/
Maďarsko znižuje úroky každý mesiac už vyše roka
http://ekonomika.sme.sk/c/6946694/madarsko-znizuje-uroky-kazdy-mesiac-uz-vyse-roka.html
Maďari, Poliaci aj Taliani chcú vyššie eurodotácie na tabak
http://ekonomika.sme.sk/c/6945902/madari-poliaci-aj-taliani-chcu-vyssie-eurodotacie-na-tabak.html?utm_source=link&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
„Budujeme partnerstvá...“ - Program cezhraničnej spolupráce
http://husk-cbc.eu/sk/
Publikácia: Partnerstvá v odbornom vzdelávaní
http://www.bgahusk.hu/sites/default/files/Partners%C3%A9g_szlov%C3%A1k.pdf
Miloš Momko: Antifašistický front Slovanov v Maďarsku
www.oslovma.hu/XXX/AntiFFSM.pdf
Za popredným slovenským lingvistom Michalom Týrom
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/428/za-poprednym-slovenskym-lingvistom-michalom-tyrom
Na Prešovskej univerzite v tomto roku študujú poslucháči zo 7 krajín
http://www.hlavnespravy.sk/presov-na-presovskej-univerzite-v-tomto-roku-studuju-posluchaci-zo-7-krajin/154696/
Slovenským turistom má v zahraničí pomáhať aplikácia Svetobežka
http://www.teraz.sk/ekonomika/slovensko-turisti-pomoc-svetobezka/61177-clanok.html
Svetoznámy slovenský architekt L. Hudec má prvú monografiu v rodnom jazyku
http://www.hlavnespravy.sk/svetoznamy-slovensky-architekt-l-hudec-ma-prvu-monografiu-v-rodnom-jazyku/156940/
Popredný slovenský staviteľ svetového formátu
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/1/ladislaus-edward
Z kuchyne dolnozemských Slovákov
http://www.jankohrasko.sk/radio/relacia/15234/z-kuchyne-dolnozemskych-slovakov/
Medzinárodná konferencia Slovenčina vo svete 2013 - súčasný stav a perspektíva
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2865/medzinarodna-konferencia--slovencina-vo-svete-2013---sucasny-stav-a-perspektiva
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasuje
výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2014
Pozor! Zmena časového harmonogramu: 30. november 2013 - Posledný deň na odoslanie žiadosti o poskytnutie dotácie...
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2856/dotacie-2014
Skvosty insitného kumštu z Kovačice nadchli Bratislavu
Kto neverí, nech tam beží: do Dvorany Ministerstva kultúry SR na Námestí SNP v Bratislave, kde do 15. októbra 2013 je sprístupnená jedinečná výstava s názvom Slovenské insitné umenie zo Srbska zo zbierky Galérie Babka Kovačica.
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2869/skvosty-insitneho-kumstu-z-kovacice-nadchli-bratislavu
Predseda ÚSŽZ Igor Furdík oceňuje odhodlanie Slovákov v Rumunsku
Video: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pPAOYUfVaqg
Slováci v Srbsku z aspektu kultúry
Jedinečnú publikáciu predstavia v Banskej Bystrici a Martine
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2872/jedinecnu-publikaciu-o-slovakoch-v-srbsku-predstavia-v-banskej-bystrici-a-martine
Nadlakom znela slovenská ľudová pieseň
15. ročník prehliadky sólistov slovenskej ľudovej piesne Cez Nadlak je...
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2867/nadlakom-znela-slovenska-ludova-piesen
Katarína Pucovská (kulpin.net): Ako podporujeme školstvo?
Maďarsko zabezpečí finančnú podporu pre 26.000 maďarských žiakov vo Vojvodine...
http://www.kulpin.net/aktuality/ako-podporujeme-skolstvo.html
SOREA ponúka krajanom zvýhodnené pobyty na Slovensku
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2868/sorea-ponuka-krajanom-zvyhodnene-pobyty-na-slovensku
Obnovenie činnosti Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2875/obnovenie-cinnosti-komisie-pre-skolstvo-a-vzdelavanie-uszz
ÚSŽZ pozýva folkloristov k tvorbe Krajanskej nedele 2014 v Detve
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2876/uszz-pozyva-folkloristov-k-tvorbe-krajanskej-nedele-2014-v-detve
Predseda ÚSŽZ Igor Furdík na pôde Zahraničného výboru NR SR:
Zjednotiť spolky zahraničných Slovákov je prakticky nemožné
10. októbra 2013 - (tasr)
Rozdrobenosť a nejednotnosť spolkov Slovákov žijúcich v zahraničí nemožno odstrániť bez toho, aby bola vôľa na všetkých stranách. Ale v niektorých prípadoch je to prakticky nemožné. Na pôde Zahraničného výboru NR SR to 10. októbra 2013 vyhlásil predseda Úradu Slovákoch žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Igor Furdík, ktorý poslancom predstavil Správu o štátnej politike a poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí. Dokument zobrali poslanci jednohlasne na vedomie. „Keď som išiel do tejto agendy, myslel som si, že to bude konsenzuálna téma, na ktorej sa Slovensko nebude štiepiť. Moja téza bola zjednotiť a upokojiť. Dnes ale musím konštatovať, že sa to dá urobiť vtedy, ak je záujem na všetkých stranách. V niektorých prípadoch je to ale prakticky nemožné,” poznamenal Igor Furdík. Na margo kritiky zo strany Únie Slovákov v zahraničí, ktorej predseda Dušan Klimo vyčíta Furdíkovmu úradu neznalosť skutočných pomerov v krajanských komunitách, nedostatočnú pozornosť venovanú Slovákom mimo Európy či nespravodlivé rozdeľovanie dotácií, predseda ÚSŽZ vyhlásil, že poslancom k tejto veci dodá stanovisko. „Únia Slovákov v zahraničí je skupina štyroch osôb. Pán Klimo bol predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraniční, opätovne ho nezvolili, čo dodnes ťažko nesie. Ja neviem, čo pán Klimo urobil pre komunitu Slovákov kdekoľvek,” vyhlásil Igor Furdík. Juraj Droba (nezaradený) povedal, že krajanské organizácie si robia navzájom zle. „Zdá sa mi to až smiešne, mali by ste pôsobiť ako mediátor,” odporučil Furdíkovi. Na otázku poslancov, či nie je možné zjednodušiť proces získavania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí, predseda ÚSŽZ odvetil, že čo je zadarmo, nestojí za nič a z nepráva právo nevzniká. „My máme limity. Po občianstve ide v prípade osvedčenia o druhý najvyšší status voči SR,” podotkol. Téme sa ale chce venovať. „Chceme riešiť, ako to priblížiť Slovákom v Argentíne, USA či Kanade,” uistil. V samotnej správe sa píše, že ÚSŽZ udelil vlani vyše 1,12 milióna eur pre 430 žiadostí o dotáciu. Podporil napríklad investície späté s ochranou kultúrneho dedičstva. Týkalo sa to Múzea vojvodinských Slovákov v Srbsku (100.000 eur), opravy kostola v Iloku v Chorvátsku (5000 eur) a rekonštrukcie kostola v Laliti (9000 eur). Ďalšiu významnú oblasť finančnej podpory predstavuje školstvo, vzdelávanie, veda a výskum. Najviac peňazí, a to 387.698 eur, putovalo do Srbska, ďalej do Rumunska (129.500 eur), Česka (124.480 eur), Maďarska (93.066 eur), Chorvátska (49.345 eur) a Veľkej Británie (48.170 eur). Dušan Klimo úradu vytýka, že starostlivosť o Slovákov v zahraničí je zo strany ÚSŽZ výrazne geograficky limitovaná. „ÚSŽZ nepozná situáciu v krajanských komunitách, ktoré prekračujú rámec Dolnej zeme,” tvrdí. Vo výročnej správe podľa neho absentuje zmienka o krajanoch žijúcich v Austrálii, Južnej Afrike, Argentíne či na Blízkom východe. Z toho podľa D. Klima vyplýva aj nedostatočná starostlivosť o vzdelávanie detí týchto krajanov v slovenčine i nespravodlivé rozdeľovanie dotácií medzi krajanské spolky. „Dotácie sú rozdeľované veľmi nerovnomerne a jednostranne v prospech krajanských organizácií a spolkov z Dolnej zeme, ktoré dostávajú od ÚSŽZ až 80 percent sumy všetkých dotácií, hoci na území Dolnej zeme žije 10 percent všetkých krajanov,” uviedol predseda ÚSVZ. Hovorca ÚSŽZ Igor Kováč pred časom na tieto výčitky reagoval, že úrad pozná situáciu v krajanských komunitách veľmi dobre. V súvislosti s dotáciami poznamenal, že sa udeľujú na základe kvality a účelnosti predkladaných projektov a nie na základe „geografických kritérií”.
Únia Slovákov v zahraničí predsedovi a poslancom NR SR
Zásadné výhrady k Výročnej správe ÚSŽZ 2013
www.oslovma.hu/XXX/USZ-NRSR.pdf
Zástupcovia slovenskej komunity v ČR predsedovi NR SR o „Slovenskom dome“ v Prahe
www.oslovma.hu/XXX/SlDomPra.pdf
NR SR: Krajanské spolky sú rozhádané a rozštiepené
10. októbra 2013 - (sita)
Krajanské spolky Slovákov žijúcich v zahraničí sú rozhádané a rozštiepené. Pri prerokúvaní správy o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí to na parlamentnom zahraničnom výbore konštatoval predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Igor Furdík. „Chcel som to zjednotiť a upokojiť,“ povedal Furdík s tým, že ide o prakticky nemožnú vec, keďže neexistuje vôľa z druhej strany. Rozhádanosť a spory medzi krajanskými spolkami majú podľa predsedu výboru Františka Šebeja historický charakter. Slováci podľa jeho slov emigrovali v rôznych vlnách, každá z iných dôvodov. „Krajanské komunity vonku asi nie sú názorovo kompatibilné. Slováci nie sú jediná diaspóra vo svete, ktorá nie je celkom harmonická,“ konštatoval Šebej. Podľa nezaradeného poslanca Juraja Drobu by mal Furdík ako šéf úradu pôsobiť ako mediátor medzi rozhádanými organizáciami. Poslanec za SDKÚ-DS Mikuláš Dzurinda vyzval Furdíka, aby úrad predložil parlamentu písomné stanovisko k výhradám Únie Slovákov v zahraničí (ÚSVZ). Únia Slovákov v zahraničí vyčíta Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí neznalosť skutočných pomerov v krajanských komunitách, nedostatočnú pozornosť venovanú Slovákom žijúcim v krajinách mimo Európy i nespravodlivé rozdeľovanie dotácií pre krajanské spolky v zahraničí. „Únia - to je skupina štyroch osôb. Pán Klimo bol predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Potom ho nezvolili, pán Klimo to dodnes ťažko nesie. Neviem, čo pán Klimo urobil pre komunitu Slovákov kdekoľvek,“ reagoval Furdík. Najviac peňazí podľa správy, ktorú zahraničný výbor zobral na vedomie, dostávajú od štátu zahraniční Slováci žijúci v Srbsku. Vlani Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí rozdal krajanom približne 1,12 mil. eur, Slovákom v Srbsku sa ušlo takmer 388-tisíc eur z tejto sumy. Takmer 130-tisíc eur dostali na svoje projekty krajania v Rumunsku, zhruba 124-tisíc eur Slováci v susednom Česku a krajanom v Maďarsku štát poskytol približne 93-tisíc eur. V Srbsku žije podľa odhadov krajanského úradu asi 52-tisíc Slovákov, v Rumunsku okolo 25-tisíc, v Českej republike od 350- do 400-tisíc a u nášho južného suseda zhruba 100-tisíc Slovákov. „Štátna podpora Slovákov žijúcich v zahraničí je zameraná na oblasť vzdelávania, vedy a výskumu, kultúry, informačnú a médií. Táto podpora rozvíja a upevňuje jazykovú, kultúrnu a národnú identitu Slovákov žijúcich v zahraničí v plnej šírke,” píše sa v správe.
Obyčajní chcú vyvodenie zodpovednosti za tunelovanie Slovenského domu v Prahe
http://www.zivotpo.sk/clanky/clanok/59398/obycajni-chcu-vyvodenie-zodpovednosti-za-tunelovanie-slovenskeho-domu-v-prahe/
Stretnutie slovenských speváckych zborov v Pilíšskej Čabe
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.473922782706703.1073741858.147596498672668&type=3
Foto: www.oslovma.hu
Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku usporiadala 21. septembra 2013 v rímskokatolíckom kostole Panny Márie v Pilíšskej Čabe XI. ekumenické stretnutie slovenských speváckych zborov a koncert chrámovej hudby. - Vystúpili: Evanjelický spevokol z Jače, Spievajúca mládež slovenská z Mlynkov, spevácky zbor Nezábudka (Čemer-Cinkota), Santovský páví krúžok, Perbálsky chór Jozefa Makláriho, spevácky zbor z Veľkého Lapáša (Slovensko). - Spoluorganizátormi boli rímskokatolícka cirkevná obec a Slovenská samospráva Pilíšskej Čaby. Na podujatie finančne prispeli Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Správa fondu ministerstva ľudských zdrojov.
35-ročnica Folklórneho súboru Pilíš v Mlynkoch
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.474039132695068.1073741859.147596498672668&type=3
Foto: Imrich Fuhl - www.oslovma.hu
Kultúrny spolok PRE MLYNKY usporiadal 21. septembra 2013 v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch stretnutie tanečníkov ľudových tancov pri príležitosti 35. výročia založenia FOLKLÓRNEHO SÚBORU PILÍŠ.
Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov v Sarvaši
Slávnostné udeľovanie Ceny Samuela Tešedíka
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2874/stretnutie-slovenskych-dolnozemskych-ucitelov-v-sarvasi
Most kultúry medzi Galantou a Slovenským Komlóšom
September 2013 - (Zlatica Gažová - matica.sk)
V dňoch 18. až 20. augusta sme navštívili našich krajanov na Slovenskom Komlóši v Maďarsku.” Stalo sa tak na pozvanie Organizácie komlóšskych Slovákov a Slovenskej základnej školy, ktorá dňa 19. augusta pripravila prezentáciu školy s bohatým kultúrnym programom. Okrem dychového súboru z Estónska a domácej folklórnej skupiny vystúpil aj FS Dudváh zo Slovenska, z Križovian nad Dudváhom, s ktorým má Dom Matice slovenskej v Galante dobrú spoluprácu. Projekt sa uskutočnil aj s finančnou podporou TTSK. Na ďalekú cestu sme vyrazili 18. augusta ráno. S krátkymi prestávkami na občerstvenie sme dorazili na Békešsku Čabu o 14.15 hod. Zaparkovali sme priamo v centre mesta pri Slovenskom dome za Veľkým evanjelickým kostolom, ktorý sme si prezreli. Je dominantou mesta a zároveň najväčším evanjelickým kostolom v strednej Európe. Postavený bol v roku 1834 v klasicistickom slohu a slúži do dnešných dní potomkom Slovákov a Nemcov, ktorí túto oblasť osídlili a kostol postavili. Na bohoslužbách sa môže zúčastniť naraz do 6-tisíc duší. Naša sprievodkyňa Zuzka Némethová nás ďalej previedla mestom, upozornila nás na ostatné pamätihodnosti mesta a na konci pešej zóny sme sa občerstvili zmrzlinou a chladenými nápojmi, keďže na juhu Maďarska bolo do 40°C. O 17.00 hod. sme pokračovali do nášho cieľového miesta - na Slovenský Komlóš, kde nás srdečne privítali v Dome Komlóšskych Slovákov, ubytovali nás a o 19.00 hod. sme sa stretli na spoločnej večeri. „Nasledujúci deň hneď po raňajkách si museli účinkujúci nachystať kroje, prezrieť pódium v miestnej škole a pripraviť sa na vystúpenie. V poobedných hodinách účinkovali v dvoch vstupoch a potešili srdcia mnohých domácich. Zároveň mali možnosť ochutnať špeciality domácej kuchyne, ako sú „špricke, kvasienke, kohúťací, baraní paprikáš a tvarohové halušky“. Po skončení programu sa ešte dlho rozprávali s domácimi obyvateľmi, väčšinou so staršími, lebo s mladšími sa dá po slovensky ťažšie dohovoriť. Bohatý program, ktorý zabezpečilo mesto, umožnil každému obyvateľovi, ale aj návštevníkovi mesta vstup na kultúrne podujatia zdarma. Koncerty na viacerých miestach boli na veľmi dobrej úrovni, otvorené miestne múzeá zdarma, vláčik na okružnú jazdu mestom a rôzne atrakcie vyvrcholili večerným ohňostrojom. Maďari si 20. augusta štátnym sviatkom pripomínajú zakladateľa uhorského štátu Štefana I., ktorého korunovali v roku 1000. Oslávili sme to spolu, veď kráľ Kráľ Štefan bol po matke a prababke Slovan a bol aj naším kráľom. Založil Uhorsko, ako to sám nazval - ako štát mnohých jazykov. V odkaze potomkom povedal, že krajina jednej reči je slabomyseľná a krehká a odporúčal, aby chránili rečovú rôznorodosť Uhorska. Úradným jazykom sa stala na 800 rokov latinčina. Problém nastal, keď sa začali povyšovať nad ostatné národy v Uhorsku. Postupne sa rozbehla silná maďarizácia a maďarský nápor voči ostatným národom v Uhorsku bol taký, že Uhorsko dostalo prezývku Žalár národov, čo viedlo k rozpadu Uhorska. Mierová zmluva po 1. svetovej vojne rozdelila územie bývalého Uhorska, a tak sa naši krajania ocitli mimo Slovenska. Obdivuhodné je, že si takmer aj po 300 rokoch uchovali akú-takú slovenčinu. Odovzdať im kultúrny pozdrav, potešiť ich pôvodným slovenským tancom, povzbudiť, aby sa hlásili k svojim koreňom, to bolo našou misiou. Posledný deň sme doobedie príjemne využili. Prezretím miestneho múzea, Domu ľudového bývania, návštevou miestneho kúpaliska. Veď aj naši folkloristi si zaslúžia oddych a rekreáciu, keď tak krásne reprezentujú Slovensko. Po dobrom obede a poďakovaní sa za pohostinnosť nás už čakala len cesta domov. Do Galanty sme dorazili večer o 22.00 hod. Plní zážitkov, nových priateľstiev, vedomostí a plánov na ďalšie stretnutia. Nuž dovidenia, krajania!
Madáčovci donátori dolnostrehovských evanjelikov
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/156-kultura2-kultura2/610-z-rodiska-spisovatea-imricha-madaa
Bratislavský Modrý kostolík oslavuje storočnicu
http://www.cas.sk/clanok/261756/modry-kostolik-oslavuje-storocnicu-povodne-mal-byt-iba-malou-skolskou-kaplnkou.html
Storočnicu Modrého kostolíka oslávia aj vínnym festivalom a charitatívnym trhom
http://www.hlavnespravy.sk/storocnicu-modreho-kostolika-oslavia-aj-vinnym-festivalom-a-charitativnym-trhom/151427/
Slovenka Miriam Mattová je novou Miss Bikini Universe 2013
http://www.teraz.sk/magazin/miriam-mattova-miss-bikini/60390-clanok.html
Boli sme na najväčšom derby v Maďarsku
Ferencváros - Újpest (3:1) - Emócie, skvelá atmosféra, pomerne kvalitný futbal...
http://www.profutbal.sk/ligy/hun/clanok164982-Boli_sme_na_najvacsom_derby_v_Madarsku_Aspon_raz_sa_to_oplati.htm?utm_source=rss
1:8 = Tréner maďarskej futbalovej reprezentácie po debakli v Holandsku rezignoval
http://www.hlavnespravy.sk/futbal-trener-madarskej-reprezentacie-po-debakli-v-holandsku-rezignoval/156186/
V súdnom procese so Slovenkou Evou V. môže dôjsť k obratu
Obhajca obvinenej požiadal v poslednej chvíli o nový znalecký posudok, ktorý by mal vykonať prominentný expert, bývalý predseda Komory súdnych znalcov Gábor Meleg. Ten vyhlásil: je možné, že Slovenka za haváriu vinu nenesie.
http://www.teraz.sk/zahranicie/eva-varholikova-nehoda-sud-media/59359-clanok.html
Rozsudok v kauze nehody Slovenky Evy V. bude najskôr 22. novembra
http://www.teraz.sk/zahranicie/varholikova-sud-madarsko/59246-clanok.html
Prokurátor obvinil dvoch policajtov zo spôsobenia smrti pri výsluchu
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-prokurator-obvinil-dvoch-policajtov-zo-sposobenia-smrti-pri-vysluchu/150995/
Vrahom v domácej väzbe nemohli bez ich súhlasu nasadiť náramky
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vrahovia-naramok-utek/60531-clanok.html
Historický kalendár
25. septembra 1997
Medzinárodný súdny dvor (MSD) v holandskom Haagu rozhodol v súdnom spore medzi Maďarskom a Slovenskom o Sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros (SVDGN) v prospech Slovenska.
25. septembra 1657
Narodil sa v Kežmarku vodca protihabsburského povstania Imrich Tököli. Bol synom uhorského magnáta slovenského pôvodu Štefana Tököliho a Marie, rodenej Ďulafiovej. V roku 1682 bol vymenovaný za kráľa Horného Uhorska a v roku 1690 bol vďaka podpore Turkov zvolený za sedmohradské knieža, ale vlády sa už neujal. Po uzavretí mieru s Habsburgovcami dožil svoj život v tureckom exile a v roku 1906 boli jeho pozostatky uhorskou vládou prevezené do Kežmarku, kde ich uložili v evanjelickom kostole. Zomrel 13. 9. 1705.
25. septembra 1791
Narodil sa v Levoči maliar Karol Marko, výrazná osobnosť krajinomaľby 19. storočia v Rakúsko-Uhorsku. Zomrel 18. 11. 1860.
26. septembra 1945
Zomrel maďarský hudobný skladateľ, klavirista, pedagóg a etnomuzikológ 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. Narodil sa 25. 3. 1881.
26. septembra
Európsky deň jazykov - vyhlásila ho Rada Európy počas Európskeho roka jazykov 2001.
http://ec.europa.eu/languages/orphans/european-day-of-languages_sk.htm
30. septembra
Medzinárodný deň prekladateľov je oslavovaný pod záštitou Medzinárodnej federácie prekladateľov (FIT) a oslavuje sa od roku 1991. Tento deň je venovaný prekladateľom a je príležitosťou na zdôraznenie významu tejto profesie, ktorá je stále dôležitejšia v procese globalizácie. Je to aj deň sv. Hieronýma, prekladateľa Biblie, patróna tlmočníkov, prekladateľov a knihovníkov, učencov a archeológov.
4. októbra 1570
Narodil sa v Oradei (Rumunsko) ostrihomský arcibiskup, kardinál, náboženský spisovateľ a zakladateľ Trnavskej univerzity Peter Pázmaň (Pázmány), vedúca osobnosť rekatolizácie v Uhorsku. Zomrel 19. 3. 1637 v Bratislave.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Peter_P%C3%A1zma%C5%88
5. októbra
Medzinárodný deň učiteľov vyhlásili ho na návrh UNESCO. Vzťahuje sa na udalosť z roku 1966, keď 5. 10. na medzivládnej konferencii o postavení učiteľov bola podpísaná Charta učiteľov - Odporúčania o postavení učiteľov.
Svetový deň úsmevu - iniciátor tohto dňa, nenápadný umelec Harvey Ballov z amerického Worcestra, si vybral prvý piatok v októbri a prvýkrát sa World Smile Day slávil v roku 1999 vo Worcestri i na celom svete.
http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/zaujimavosti/vsetci-sa-dnes-musime-povinne-usmievat.html
5. októbra 1855
Zomrel v Budapešti prírodovedec, ornitológ a ichtyológ Ján Šalamún Petian. Narodil sa 30. 7. 1799 v Ábelovej.
http://www.enviromagazin.sk/enviro2011/enviro2/13_konferencia.pdf
5. októbra 1864
Zomrel v Dolnej Strehovej básnik a dramatik Imre Madách, autor svetoznámeho poeticko-dramatického diela Tragédia človeka. Narodil sa 21. 1. 1823.
5. októbra 1897
Narodila sa v Báčskom Petrovci (Srbsko) maliarka Zuzana Medveďová. Zomrela 11. 2. 1985.
http://www.vojvodinaslovakart.com/zuzka-medvedova-1897-1985.html
7. októbra 1869
Narodil sa v Kulpíne (Srbsko) architekt a staviteľ Milan Michal Harminc. Navrhol a naprojektoval také stavby ako napríklad stará a aj nová budova Slovenského národného múzea (SNM) v Martine, evanjelické kostoly v Uhrovci a v Žiline, sanatóriá v Novom Smokovci či palác Tatra banky na námestí SNP v Bratislave (dnes Ministerstvo kultúry SR). Zomrel 5. 7. 1964.
http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=58943
9. októbra 1939
sa narodil slovenský literát a publicista žijúci v Maďarsku Oldřich Kníchal - Prozaik, dramaturg, redaktor, zahraničný spravodajca, jazykový lektor, prekladateľ...
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/5
9. októbra 1940 sa narodil britský rockový spevák, gitarista, hudobný skladateľ, textár a mierový aktivista John Lennon, zakladateľ a člen skupiny Beatles. Manžel japonskej výtvarníčky Yoko Ono zomrel 8. 12. 1980 (zastrelil ho Mark Chapman v New Yorku).
http://sk.wikipedia.org/wiki/John_Lennon
11. októbra 2001
Zrekonštruovaný most Márie Valérie cez Dunaj spájajúci Ostrihom so Štúrovom slávnostne odovzdali opäť do užívania za účasti premiérov oboch krajín, Mikuláša Dzurindu (SR) a Viktora Orbána (MR), ako aj komisára Európskej únie pre rozšírenie Güntera Verheugena. - Foto: Imrich Fuhl - oslovma.hu:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481358075296507&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1&ref=nf
12. októbra 1874
Narodil sa v Gbeloch katolícky kňaz, politik, publicista, veľký národovec Ferdinand Juriga, ktorý bol okrem iného aj spolutvorcom martinskej Deklarácie slovenského národa. Bol poslancom uhorského snemu a aj Národného zhromaždenia ČSR. Patril k popredným osobnostiam SĽS, z ktorej bol však pre spory s Andrejom Hlinkom a Vojtechom Tukom vylúčený. Zomrel 23. 11. 1950.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/dokumenty/178-dokumenty3-dokumenty3/1011-sebaurovacie-pravo-pre-slovensk-narod
15. októbra 1902
V Novom Sade (Srbsko) začal vychádzať politicko-spoločenský mesačník Dolnozemský Slovák.
Prvý informátor o živote Slovákov na Dolnej zemi
http://www.slovackizavod.org.rs/kultura-u-medijima/stampani-mediji/5462
Pokus o zviditeľnenie slovenského dolnozemského priestoru
http://www.czsk.net/zrkadlenie/zima_2006/stefanko.html
15. októbra 1925 sa narodil osvetár, folklorista, národopisec a spisovateľ Štefan Lami (1925-2010)
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/126
Roky obetované kultúre
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/a_magyarorszagi_szlovakok_neprajza_1990/SLO/pages/008_roky.htm
Zomrel Koloman Minczér
9. októbra 2013 vo veku 63 rokov nás navždy opustil slovenský aktivista, dlhoročný predseda Slovenskej samosprávy v Huti (Pilisszentlélek) Koloman Minczér (1950-2013). Česť jeho pamiatke!
2. októbra 1932 - New York Herald Tribune
Najznámejší Slovák na svete: rodák zo Spiša - Gusti Popovič
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=477631569002491&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1
„Nič še ty neboj, moja milá Mariška, jak vidziš, ta ja furt s fľašečku. Tvoj Gusti“ - Kto by nepoznal fotografiu, ktorá obletela celý svet? - http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/251019-pred-osemdesiatimi-rokmi-oddychovali-v-oblakoch - Obed na vrchole mrakodrapu je jedna z najznámejších fotografií 20. storočia, ktorej autorom je Charles C. Ebbets. 11 robotníkov odpočíva počas obedňajšej prestávky pri stavbe RCA buidling na Rockefeller Center na 69. poschodí 70 poschodovej stavby. Fotografia bola uverejnená v nedeľnej prílohe denníka New York Herald Tribune 2. októbra 1932. Medzi robotníkmi úplne vpravo s fľaškou v ruke sedí Slovák, rodák zo Spiša - Gusti Popovič.
http://hvg.hu/kultura/20131002_munkasok_a_felhokarcolon
Páči sa mi to
www.oslovma.hu

