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Na župné voľby volajú ľudí v šiestich jazykoch
http://www.sme.sk/c/6997496/na-zupne-volby-volaju-ludi-v-siestich-jazykoch.html
Orbán sľubuje zníženie DPH na bravčové mäso
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-dph-maso-rodina-podpora-slub/63833-clanok.html
Podpredseda vlády SR Ľubomír Vážny na schôdzke V4 zdôraznil nutnosť účinného čerpania fondov EÚ
http://www.teraz.sk/ekonomika/vazny-schodzka-v4-cerpanie-fondy-eu/63791-clanok.html
Slovensko požiada Maďarsko o diaľnicu
Časť cesty od hraníc so Slovenskom po Miškovec chce maďarská strana dokončiť až v roku 2020...
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/298717-slovensko-poziada-madarsko-o-dialnicu/
Z Košíc do Maďarska za 10 minút
Rýchlostná cesta R4 Košice-Milhosť už slúži motoristom - Rad je na Maďaroch
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/po-rychlostnej-ceste-r4-presli-prve-auta-z-kosic-do-madarska-za-10-minut.html
Rýchlostná cesta R4 už spája Košice s Maďarskom
http://www.teraz.sk/ekonomika/rychlostna-cesta-r4-otvorenie/63736-clanok.html
Oprava kaštieľa v Rusovciach sa má začať na budúci rok
http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/vystavba/oprava-kastiela-sa-ma-zacat-na-buduci-rok.html?page_id=322144
SNS: Viktor Orbán vyzýva slovenských Maďarov na protizákonné konanie
7. novembra 2013 - (tasr)
Slovenská národná strana (SNS) rozhodne protestuje proti výzvam maďarského premiéra Viktora Orbána (Fidesz), aby sa zahraniční Maďari registrovali na budúcoročné parlamentné voľby v tejto krajine. Táto výzva sa týka aj slovenských občanov a v prípade jej naplnenia pôjde o porušenie slovenských zákonov. Dnes to vyhlásil predseda SNS Andrej Danko. Dodal, že SNS síce oceňuje snahu maďarského premiéra obhajovať záujmy Maďarov na celom svete, nemôže to však robiť na úkor porušovania zákonov iných štátov. „Pokiaľ sa registruje do maďarských volieb maďarský občan dlhodobo žijúci v zahraničí, je to v poriadku. SNS však dôrazne pripomína, že nie sú v poriadku výzvy občanom, ktorí síce majú maďarskú národnosť, ale nemajú maďarské štátne občianstvo. Takisto nie sú v poriadku účelové udeľovania maďarského štátneho občianstva Maďarom, ktorí sú občanmi iných štátov,” zdôraznil Danko. Podľa neho SNS ďalej upozorňuje, že Viktor Orbán ako predseda vlády a navyše ako právnik musí bezpodmienečne ctiť aj zákony iných štátov a princípy medzinárodného práva. „Na Slovensku platí zákon o štátnom občianstve, podľa ktorého občianstvo Slovenskej republiky zaniká prijatím občianstva iného štátu. Také výzvy, ako tá, proti ktorej dnes SNS ostro protestuje, ako aj tajné udeľovanie maďarského občianstva slovenským občanom maďarskej národnosti, je čítankovou ukážkou neúcty Viktora Orbána voči svojmu susedovi,” konštatuje Danko. SNS vyzýva slovenských občanov maďarskej národnosti, aby „nepodľahli expanzívnym chúťkam maďarského premiéra, pretože ich domovom je Slovenská republika a prijatím Orbánovej výzvy by porušili slovenské zákony”. „SNS zároveň dôrazne vyzýva predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), aby proti takýmto výzvam maďarského premiéra rozhodne a oficiálne protestoval,” uzavrel predseda SNS. Maďari žijúci v Karpatskej kotline môžu rátať s tým, že v budúcich rokoch bude za nimi stáť úspešná materská krajina, vyhlásil dnes v úvode 12. plenárnej schôdze Stálej maďarskej konferencie (MÁÉRT) maďarský premiér Viktor Orbán. „Nech budú výsledky parlamentných volieb na budúcu jar akékoľvek, je dosť zrejmé, že ústavné základy položené v terajšom volebnom cykle nebude možné zbúrať,” tvrdí Orbán, podľa ktorého maďarská vláda pri medzinárodných sporoch čerpala silu z toho, že sa na zahraničných Maďarov mohla vždy spoľahnúť. Na programe schôdzky figuruje obnova stratégie maďarskej národnej politiky, zjednodušené udeľovanie maďarského občianstva a príprava maďarských občanov žijúcich v zahraničí na parlamentné voľby 2014.
V. Orbán: Za Maďarmi Karpatskej kotliny stojí úspešná materská vlasť
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-madari-zahranicie-volby/63721-clanok.html
OECD: Slováci si žijú v priemernom blahobyte
http://www.webnoviny.sk/ekonomika/slovaci-si-ziju-v-priemernom-blahobyt/753346-clanok.html
„Ľudia a veci“ - Výstava fotografií Ladislava Vallacha
https://www.facebook.com/events/611273302254268/?source=1
Súťaž Best Water Photo vyhrala Ingrid Vases
http://www.hlavnespravy.sk/ots-fotograficku-sutaz-best-water-photo-vyhrala-madarska-fotografka/167736/
Obama vybral za veľvyslankyňu v Maďarsku hollywoodsku producentku Bellovú
http://www.hlavnespravy.sk/usa-obama-vybral-za-velvyslankynu-v-madarsku-hollywoodsku-producentku-bellovu/167633/
Ľudskoprávna organizácia kritizovala Maďarsko za problém domáceho násilia
Obete domáceho násilia sú stále v ohrození kvôli medzerám v zákonoch, neúčinným krokom polície a kultúrnym stereotypom.
http://www.hlavnespravy.sk/ludskopravna-organizacia-kritizovala-madarsko-za-problem-domaceho-nasilia/167629/
„Benešove dekréty patria na smetisko dejín“
Podľa štátneho tajomníka B. Rétváriho sú brzdou spolupráce vyšehradských krajín
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-retvari-benesove-dekrety-su-brzdou-spoluprace-vysehradskych-krajin/167607/
Rafael Rafaj: Maďarskí radikáli v Rumunsku aj na južnom Slovensku sa znovu aktivizujú
6. novembra 2013 - (tasr)
Prednáška šéfa maďarskej extrémne pravicovej strany Jobbik Gábora Vonu v Komárne, “tabuľová vojna” v Tešedíkove, aj demonštrácie Maďarov za autonómiu v Rumunsku majú podľa prvého podpredsedu SNS Rafaela Rafaja spoločnú príčinu. “Znovu sa aktivizujú radikáli v krajinách susediacich s Maďarskom, predpokladám, že to súvisí s nejakým medzinárodným plánom. K dobrému susedskému spolunažívaniu to určite neprispeje,” povedal Rafaj pre TASR. “Dúfam, že to kompetentné orgány na Slovensku monitorujú a správne vyhodnocujú,” vyhlásil Rafaj, podľa ktorého je slovenská legislatíva mimoriadne benevolentná v úprave pôsobenia rôznych “cudzokrajných buniek” a zahraničných aktivistov na našom území. “Nakoniec, keď si nevieme urobiť poriadok v rôznych domácich neformálnych združeniach, o to ťažšie je riešiť zahraničné,” tvrdí. Na otázku, kam by zaradil organizáciu Via Nova, blízku SMK, ktorej aktivista Peter Pallér podľa denníka SME organizuje aj Vonovu prednášku, Rafaj odpovedal, že “do kuchyne” tejto organizácie nevidí. “Ale po ovocí sa pozná strom. A toto je plné iredentistických červov,” vyhlásil. Denník SME dnes informuje, že na Slovensko “príde šéf maďarského Jobbiku Gábor Vona. Prednášku mu organizuje aktivista mládežníkov SMK”. Prednáška je načasovaná v období výročia Viedenskej arbitráže z roku 1938, pri ktorej Slovensko stratilo veľkú časť svojho územia na juhu a východe republiky v prospech Maďarska. SME cituje historika Attilu Simona, podľa ktorého vládny Fidesz berie krajne pravicovému Jobbiku témy a preto sa radikáli pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami v Maďarsku snažia aktivizovať. “Výročie Viedenskej arbitráže je na to výborná príležitosť. Fidesz svojou populistickou politikou odobral Jobbiku témy, na čo oni musia zareagovať a pokúsiť sa získať tých voličov, ktorí sú na nacionálne témy citliví. Do tejto politiky zapadá aj návšteva predsedu Jobbiku, ako aj odhalenie Horthyho busty, ktoré sa konalo v nedeľu v Budapešti,” uviedol pre denník historik.
Orbán vyzval Maďarov žijúcich v diaspóre na účasť na voľbách 2014
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-orban-vyzval-madarov-zijucich-v-diaspore-na-ucast-na-volbach-2014/167335/
Jobbik si robí kampaň aj v Komárne
Hotel Peklo - „Zjednotenie maďarského národa nespravodlivo rozdeleného v priebehu dvadsiateho storočia“ - Židovská obec protestuje - Fidesz vzal Jobbiku témy
http://www.sme.sk/c/6995654/madarsky-jobbik-si-robi-kampan-aj-v-komarne.html
Jobbik v Budapešti oslavoval Horthyho
Na extrémistov sa nahnevala už aj reformovaná cirkev
5. novembra 2013 - (Peter Morvay - sme.sk)
Krajne pravicová strana Jobbik v nedeľu v Budapešti odhalila novú bustu Miklósa Horthyho, autoritárskeho vládcu Maďarska v rokoch 1920 až 1944. Socha stojí pred reformovaným kostolom v centre, ktorý roky slúži ako zhromaždisko extrémistov. Na akcii sa zúčastnila asi stovka prívržencov Horthyho, časť v dobových vojenských uniformách. Proti nim stál dvojnásobok odporcov so žltou hviezdou na oblečení. Protidemonštranti označovali Horthyho za Hitlerovho poskoka a jeho prívržencov za fašistov, tí im naopak nadávali do Židov. Jedna z Horthyho starších stúpenkýň fyzicky napadla i poslanca Jobbiku, ktorého tiež považovala za židovského provokatéra. Podľa poslanca strany Mártona Gyöngyösiho bola za Horthyho maďarská mena jednou z najsilnejších a dve viedenské arbitráže zaistili mierovú revíziu hraníc. „Zmena režimu, žiaľ, Horthyho nerehabilitovala,“ dodal. V kostole podľa novín index.hu vystúpil i nemenovaný mladík zo Žitného ostrova. Zožal potlesk za slová, že stále čakajú na ďalšiu viedenskú arbitráž a že praje Maďarsku nového regenta. Ďalšie politické strany odhalenie busty odsúdili. Poslanec vládneho Fideszu Antal Rogán akciu označil za provokáciu. Opoziční socialisti jeho slová nazvali alibizmom. Fidesz obvinili, že s Jobbikom naopak spolupracuje a skryte ho podporuje. Reformovaná cirkev chce prešetriť, či nedošlo k zneužitiu jej kostola na politické účely.
Veľvyslanectvo USA odsúdilo odhalenie Horthyho busty
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-velvyslanectvo-usa-odsudilo-odhalenie-horthyho-busty-v-budapesti/167867/
Horthy má po Dušičkách bustu v kostole
Žlté hviezdy - Oživovanie démonov - Čo na to Orbán? - Horthyovské Maďarsko
http://www.pluska.sk/plus-7-dni/zahranicie/madarsky-tiso-ma-po-dusickach-bustu-kostole.html
Horthy a propaganda
5. novembra 2013 - (Peter Morvay - komentare.sme.sk)
Rozdiel medzi maďarskou „pravicou” a krajnou pravicou sa zmazáva nielen v Maďarsku, ale aj na Slovensku. Odhalenie busty niekdajšieho autoritárskeho vodcu Maďarska Miklósa Horthyho v centre Pešti vedúci politik vládneho Fideszu odsúdil ako provokáciu. Bola by to dobrá správa, ak by dotyčnému neprekážala ani tak oslava Horthyho ako to, že šlo vlastne o predvolebný míting čiastočne konkurenčného Jobbiku a že západoeurópske ľavicové médiá vraj využijú akciu na očiernenie Maďarska. A najmä, ak by jeho vystúpenie neslúžilo len vládnej propagande smerom von. Maďarsko získalo za Viktora Orbána imidž krajiny, v ktorej sa oslavujú temné stánky minulosti, narastajú rasizmus a antisemitizmus a ktorej vláda proti tomu nič nerobí. Politici Fideszu preto zohrali niekoľko verejných vystúpení, v ktorých sa snažili vytvoriť dojem, že napríklad antisemitizmus rázne odsudzujú a že proti nemu aj konajú. Vláda dokonca bohato dotuje vznik nového pamätníka detských obetí holokaustu v Pešti. Problém však je, že týchto pár PR akcií a rétorických cvičení na oblafnutie dôverčivého Západu nie je v súlade s tým, čo orbánovci robia naozaj vytrvalo a dôsledne. Aj nový pamätník má odsunúť do pozadia staršie a donedávna dobre fungujúce budapeštianske múzeum a výskumný ústav holokaustu, ktoré vláde nesedia, lebo neplnia základné ideologické zadanie - nesnažia sa bagatelizovať maďarskú spoluzodpovednosť za holokaust. Politici Fideszu inde sami iniciujú premenúvanie parkov či námestí po Horthym, do učebných osnov vrátili druhoradých antisemitských režimných spisovateľov horthyovskej éry, ktorá je všemožne propagovaná a ospravedlňovaná vo vládou kontrolovaných médiách, vo vládnych úradoch či v armáde. Predseda parlamentu z Fideszu a primátor Budapešti za Fidesz pred mesiacom v hlavnom meste slávnostne obnovovali pamätník jedného z najznámejších predstaviteľov horthyovskej éry a medzivojnovej iredenty (ktorý naozaj ničím iným než bojom za iredentu nevynikal). Podobne sa, žiaľ, hranica medzi maďarskou „pravicou“ a krajnou pravicou zmazáva aj na Slovensku. Míting šéfa Jobbiku v Komárne organizuje a pobočku fašizoidnej strany tu zakladá vedúci aktivista mládežníckej organizácie SMK Via Nova - pamätáte si ešte, ako rozhorčene na jar vedenie Via Nova a predseda SMK odmietali správy, že majú mládežníci strany a nimi ovládaná študentská samospráva komárňanskej univerzity k Jobbiku veľmi blízko?
Za odhalenie busty Miklósa Horthyho začne reformovaná cirkev disciplinárne konanie
http://www.aktuality.sk/clanok/239579/v-kauze-horthyho-busty-zacne-reformovana-cirkev-disciplinarne-konanie/
MSZP požiadala reformovanú cirkev o odstránenie Horthyho busty
Maďarská socialistická strana (MSZP) požiadala otvoreným listom predstaviteľov maďarskej reformovanej cirkvi, aby urobili všetko pre odstránenie busty Miklósa Horthyho, ktorú odhalili v nedeľu pred kalvínskym kostolom na Námestí slobody v Budapešti. Informovala o tom dnes agentúra MTI. V liste parlamentný poslanec MSZP Pál Steiner, ktorý bol primátorom V. budapeštianskeho obvodu, uvádza, že odhalenie busty vzbudilo pohoršenie demokratov nielen centra Budapešti, ale aj celej krajiny. Ako dodal, skupina poslancov MSZP iniciovala zvolanie mimoriadnej schôdze zastupiteľstva V. budapeštianskeho obvodu, na ktorom treba vyšetriť, ako mohlo dôjsť k takémuto porušeniu zákona a kto nesie za to zodpovednosť. Steiner pripomenul, že v uvedenom kostole slúži ako farár Lóránt Hegedüs mladší, ktorý je známy množstvom extrémistických a antisemitských prejavov. Poslanec MSZP vyjadril presvedčenie, že táto provokácia a nezákonný akt sa udiali bez vedomia a súhlasu predstaviteľov kalvínskej cirkvi Gusztáva Bölcskeiho a Istvána Szabóa. Steiner v liste tiež položil otázku, dokedy bude ešte môcť Hegedüs rozširovať nenávisť v centre Budapešti.
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-mszp-poziadala-reformovanu-cirkev-o-odstranenie-horthyho-busty/166491/
V Budapešti odhalili Horthyho bustu (k výročiu Viedenskej arbitráže)
3. novembra 2013 - (tasr)
Za účasti okolo 500 Budapešťanov a niekoľkých poslancov opozičného ultrapravicového Hnutia za lepšie Maďarsko-Jobbik odhalili dnes na Námestí slobody v Budapešti bustu rakúsko-uhorského admirála Miklósa Horthyho. Podľa agentúry MTI podujatie, ktoré zorganizované pri príležitosti 75. výročia prvej Viedenskej arbitráže, narušilo niekoľko stoviek protidemonštrantov. Bustu odhalila parlamentná poslankyňa za Jobbik Lórántné Hegedüsová. Stúpenci odhalenia busty pri tomto akte skandovali „Nech žije Horthy!”, demonštranti reagovali výkrikmi „hanba!”, pričom vzájomné provokovanie oboch táborov neustávalo. K vážnejšiemu incidentu nedošlo, poriadok na námestí zabezpečovala polícia. Viacerí demonštranti mali na oblečení pripnutú žltú hviezdu. V dave sa objavil i spoločný portrét Horthyho s Adolfom Hitlerom. Na jednom z transparentov bolo uvedené, že Horthy nesie zodpovednosť za vyše 100.000 maďarských vojakov. Rečníci slávnostného podujatia označili Horthyho za najväčšieho štátnika 20. storočia a kritizovali, že dodnes nebol rehabilitovaný. Podľa podpredsedu parlamentnej frakcie Jobbiku Mártona Gyöngyösiho dôvodom je skutočnosť, že „Horthyho politika záchrany národa vadila komunistom a teraz aj miestnym bábkam Bruselu a Washingtonu”. Po potlačení Maďarskej republiky rád sa 14. novembra 1919 v Maďarsku ujali moci konzervatívne kruhy pod vedením admirála Miklósa Horthyho. Vyhlásili ho za regenta a Maďarsko tak počas celého medzivojnového obdobia bolo monarchiou bez kráľa. Pre Horthyho vládu bol typický tzv. „biely teror”, ktorého obeťou sa okrem komunistov stali aj nevinní ľudia vrátane mnohých židov. V roku 1937 donútil Horthy parlament, aby mu odhlasoval diktátorské právomoci. Vďaka spolupráci horthyovského režimu s fašistickým Nemeckom a Talianskom (tzv. Pakt troch) získal Horthy pre Maďarsko na základe prvej a druhej Viedenskej arbitráže územia na juhu Slovenska a Podkarpatskej Rusi - takmer 10.565 kilometrov štvorcových - a východné Sedmohradsko. V roku 1941 horthyovské Maďarsko vstúpilo na strane krajín Osi (Berlín-Rím-Tokio) do druhej svetovej vojny. Horthy sa neskôr pokúsil Maďarsko z vojnového konfliktu vyviesť a uzavrieť separátny mier so spojeneckými mocnosťami. Ako odpoveď na tieto kroky spustili 19. marca 1944 Nemci akciu Margarethe a Maďarsko obsadili. Horthyho zajali a až do konca vojny bol internovaný v Nemecku. Po skončení vojny so súhlasom veľmocí odišiel do portugalského exilu, kde v roku 1957 zomrel. Jeho pozostatky v roku 1993 previezli do Maďarska.
Dva pravdivé príbehy o Viedenskej arbitráži
31. októbra 2013 - (Attila Simon - Sme / Új Szó)
2. novembra uplynulo od podpísania Viedenskej arbitráže 75 rokov. Dvaja historici napísali pre denníky SME a Új Szó svoj pohľad na odstúpenie južného Slovenska Maďarsku. Attila Simon v prvom texte upozorňuje, že by sme pri hodnotení udalosti nemali zabúdať na dobový kontext. Dejiny prvej Viedenskej arbitráže sú v historickej pamäti Slovákov a Maďarov zafixované ako dva odlišné, navzájom sa vylučujúce a navzájom si odporujúce príbehy. Pre Slovákov je to predovšetkým príbeh krívd, ktoré museli znášať po arbitráži, pre Maďarov príbeh šťastného návratu do lona materského štátu. Obidva príbehy sú pritom založené na skutočných udalostiach, obidva sú pravdivé. Pre slovenské obyvateľstvo žijúce na arbitrážnom území malo rozhodnutie arbitrov naozaj katastrofálne následky. Dostali sa do situácie, keď buď museli opustiť svoje domovy s tým, že si so sebou mohli zobrať len najdôležitejšie veci, alebo zostať ďalej žiť v štáte, ktorý nielen nebol demokratický, ale sa aj k Slovákom správal macošsky. Oprávnené sú však i pocity Maďarov, lebo arbitráž pre nich znamenala možnosť návratu do tisícročnej vlasti zo štátu, ktorý im bol z jazykového aj z ideologického hľadiska cudzí. Po 2. novembri 1938 mohli opäť žiť v krajine, kde bola úradným jazykom maďarčina a kde mohli slobodne spievať vlastnú národnú hymnu.
Nezávisle od arbitrov
Ako potom hodnotiť prvú Viedenskú arbitráž? Historikovi musí byť jasné, že arbitrážne rozhodnutie padlo s pričinením dvoch fašistických mocností, Nemecka a Talianska, a ako také bolo súčasťou agresívnej politiky týchto štátov, ktorá nakoniec viedla k vypuknutiu druhej svetovej vojny. Práve preto neskorší víťazi už počas vojny Viedenskú arbitráž anulovali. Treba však vidieť aj to, že - nezávisle od arbitrov - arbitrážne rozhodnutie riešilo existujúce problémy a nová hranica bola z etnického hľadiska najlepšia, aká sa v krátkej histórii oddeleného života týchto dvoch národov vyskytla. Samozrejme, aj nová hranica mala svoje slabiny a etnickú zásadu pri určení hraníc i tak nemôžeme absolutizovať. Historik sa pochopiteľne pozerá na minulosť z dnešnej perspektívy, chybou by však bolo nezohľadniť pri hodnotení vtedajších udalostí aj kontext daného obdobia. V našom prípade to znamená, že keď hovoríme o pripojení daných území a miest ako napríklad Nové Zámky, Komárno a Rimavská Sobota k Maďarsku, musíme zohľadniť, že tieto mestá mali vtedy maďarskú identitu. Preto je možné, že odtrhnutie týchto území obývaných maďarskou väčšinou - ako to dokumentujú i slová mladého slovenského politika Pavla Čarnogurského - vedela prijať väčšina slovenskej spoločnosti: „Nikým z nás neotriasla strata južných čisto maďarských okresov, akými boli Komárno, Dunajská Streda či Tornaľa.” Nevedeli však akceptovať to, čo sa po obsadení arbitrážneho územia udialo: šikanovanie tamojších Slovákov, vyhnanie slovenských kolonistov a učiteľov a necitlivú národnostnú politiku, ktorú Budapešť praktizovala. Aj preto v rokoch vojny zosilnela slovenská iredenta, ktorej metódy sa z viacerých hľadísk podobali na potrianonskú maďarskú revíznu politiku. Pre Maďarov na južnom Slovensku znamenala Viedenská arbitráž zadosťučinenie za trianonské rozhodnutie. Pre nich to bolo najlepšie riešenie, ktoré daná situácia ponúkala. V prípade, že by hranice zostali nezmenené, zostali by rukojemníkmi Tisovho režimu budujúceho totalitné Slovensko. Ďalšou možnosťou bolo to, že Horthyho režim prijme ponuku Hitlera, Maďarsko zaútočí na obkľúčené Československo a revízia hraníc sa uskutoční za cenu vojny.
Lepšia alternatíva
Pri týchto alternatívach sa revízia dosiahnutá za podpory veľmocí (nezabúdajme, že toto riešenie podporili Angličania i Francúzi) a mierovou cestou, ktorá na rozdiel od Trianonskej zmluvy brala ohľad aj na etnické pomery, zdala pre Maďarov na Slovensku najlepším riešením. Je už inou otázkou, že v Maďarsku, ktoré sa dostalo pod vplyv krajne pravicových ideí, ich postihlo oklieštenie demokratických práv takisto, ako keby zostali na Slovensku. Aj keď bola Viedenská arbitráž adekvátnou odpoveďou na vtedajšie akútne problémy, okolnosti, za akých sa zrodila, a predovšetkým úloha nacistického Nemecka v tomto procese, zdiskreditovali aj oprávnené argumenty stojace za rozhodnutím. Časy zmien hraníc sú už za nami, dnes máme na problémy menšín iné odpovede. Riešenia, ktoré pramenia z ideí Európskej únie, postavené na hodnotách ako demokracia a tolerancia, ktoré umožnia, aby -hociktorá národnostná menšina mohla žiť plnohodnotný život aj bez zmeny štátnych hraníc. Za to, že v praxi ešte nefungujú tak, ako by mali, nie sú zodpovedné spomínané princípy, ale predovšetkým mentálne bariéry prameniace práve z našich spoločných dejín. Prvá Viedenská arbitráž bude ešte dlho prameňom debát, na čo jediným liekom je, že sa naučíme tolerovať názory druhých. O spoločnej budúcnosti totiž môžeme snívať aj vtedy, keď sa v hodnotení minulosti nezhodneme.
Arbitráž bola výsledkom katastrofálnych rozhodnutí
31. októbra 2013 - (Martin Hetényi - Sme / Új Szó)
Slovensko po Viedenskej arbitráži prišlo o 41 percent obrábanej pôdy, prišlo o železničné trate i priemysel. Proti Slovákom na odstúpených územiach používali násilie, ale zhoršili sa aj sociálne a ekonomické podmienky tamojších Maďarov. Zahraničná politika Maďarska sa v celom medzivojnovom období vyznačovala úsilím o revíziu Trianonskej zmluvy z roku 1920. V nádeji na podporu revízie sa Budapešť koncom 30. rokov obracala k hitlerovskému Nemecku. V jednotnom postupe s nacistami zahalila svoje územné požiadavky do starostlivosti materského národa o maďarskú menšinu. Etnickú revíziu videla ako stupienok k integračnej revízii, pričom zúročila nedoriešenú otázku práv menšín v Československu. Pre vojenskú slabosť Maďarska ostal jedinou možnosťou etapový diplomatický boj podporovaný nátlakovými akciami. O novej slovensko-maďarskej hranici rozhodlo arbitrážne konanie Nemecka a Talianska 2. novembra 1938 vo Viedni. Váhavá britská a francúzska diplomacia zo sporu vycúvala, čím nepriamo dosiahla, že arbitráž nezískala širší medzinárodný konsenzus. Cestu k nej pripravila mníchovská konferencia veľmocí a neúspešné bilaterálne rokovania v Komárne. Mníchovská dohoda a Viedenská arbitráž znamenali otvorenú agresiu proti suverénnemu štátu. Izolovaná československá vláda pod nátlakom diktáty prijala.
Etnicita nerozhodovala
Viedenský verdikt sa prezentoval ako medzinárodná arbitráž, bol však prijatý pod hrozbou dvoch totalitných veľmocí. Deklarovaný etnický princíp dodržaný nebol, lebo ani nemohol byť. Do horthyovského Maďarska sa dostali aj desiatky prevažne či čisto slovenských a rusínskych obcí. To, že etnicita nebola rozhodujúcim faktorom, ukázali i neskoršie snahy Budapešti vziať integráciu celého Slovenska pod svoje krídla. Jej požiadavky podporovali petície za pripojenie ďalších obcí k Maďarsku, riadené politickými zástupcami maďarskej menšiny na Slovensku. Neustále konflikty a narušenia hraníc mali vyvolávať dojem ich nejednoznačnosti. Ďalšie územné zisky na úkor Slovenska dosiahla maďarská armáda so súhlasom Nemecka po takzvanej malej vojne z marca 1939. Arbitráž mala okamžitý vplyv na život obyvateľov južného Slovenska. Pretrhali sa ľudské väzby, navštíviť príbuzných za hranicami znamenalo prejsť tvrdými vízovými previerkami. Veľká časť Maďarov z južného Slovenska sa po vyhlásení arbitráže pod vplyvom propagandy úprimne tešila, no obyčajní ľudia nemohli tušiť, že ich vlastný život ľahší nebude. Vplyv na ponímanie arbitráže malo najmä to, čo „navráteným” obyvateľom ponúkla maďarská vláda. Jej orgány tu tvrdo zasiahli do práv najmä nemaďarských obyvateľov. Postup oficiálnej politiky k nemaďarským učiteľom, študentom, úradníkom, roľníkom či robotníkom nebol zďaleka humánny. V prvých mesiacoch odišli tisíce slovenských a českých rodín. Okrem spontánnej evakuácie osôb, kde prevládli obavy z novej moci, išlo tiež o nútené vysťahovanie. Fyzické násilnosti a majetkové prečiny sa diali dennodenne. Zmiernili ich až odvetné opatrenia slovenskej vlády. Strata južného územia bola pre Slovensko veľmi citeľná. Stratilo asi 41 percent obrábanej pôdy, svoju obilnú zásobáreň, železničné trate a priemyselný potenciál. Na odstúpenom území sa sociálne a ekonomické podmienky obyvateľov zhoršili. Maďarsko malo odbytové ťažkosti s poľnohospodárskou produkciou, rástli ceny a nezamestnanosť. „Oslobodené” územie bolo určené za spotrebiteľské územie v záujme výroby materskej krajiny. Zlú hospodársku situáciu tu pocítila aj inteligencia, učitelia i úradníci na znížení reálnej mzdy. Výrazný rozdiel sa prejavil v sociálnom zabezpečení, pri nemocenskom poistení a starobných dôchodkoch.
Zlyhali elity
Na odmietnutí arbitráže sa zhodla celá slovenská politická elita, ľudácka i odbojová. Povojnové Československo budovalo temný obraz kolektívnej viny Maďarov za narušenie integrity Slovenska, čo malo legitimizovať radikálny postup vyúsťujúci do plošných perzekúcií menšiny. V historickom povedomí Slovákov sa aj vďaka povojnovej propagande otvárajúcej medzietnické rany arbitráž stala symbolom negatívneho obrazu Maďarov. Ani z vedomia súčasnej slovenskej spoločnosti sa nevytratili represie a krivdy, ktoré priniesla. Verejnosť má právo odmietnuť viedenský diktát ako symbol totality a nezmyselných tráum. Arbitráž nebola prioritne výsledkom národnostnej neznášanlivosti, ale katastrofálnych rozhodnutí mocenských elít. Horthyovské vlády pri pokuse o spravodlivejšie riešenie etnickej otázky stavili na nesprávnu kartu (ako napokon i ľudáci pri vzniku a udržiavaní slovenského štátu). Plnú zodpovednosť nesú za Viedeň hlavní aktéri, vtedajší reprezentanti Maďarska, Nemecka a Talianska. Nemožno ničím ospravedlniť toleranciu maďarskej vlády k barbarstvám páchaným radikálmi na nemaďarskom obyvateľstve. Dialo sa to na území, kde sa po dve desaťročia stihli vžiť princípy plurality a demokracie a v ktorom Slováci a Maďari zmysluplne a kooperatívne účinkovali po stáročia.
Predseda MS k 2. novembru 1938
2. novembra 2013 - (Marián Tkáč - matica.sk)
Pred 65 rokmi - 2. novembra 1938 - podpísali nemecký a taliansky minister zahraničia Ribbentrop a Ciano tzv. Viedenskú arbitráž, čo bol diktát zo strany veľmocí voči Slovensku na nátlak Maďarska na zmenu hraníc. Slovensko prišlo o pätinu svojho územia a o viac ako 850-tisíc obyvateľov, z ktorých iba necelá polovica (405 808) bola maďarskej národnosti. Čoskoro horthyovské Maďarsko obsadilo Senec, Galantu, Nové Zámky, Levice, Komárno, Lučenec, Rimavskú Sobotu, Rožňavu i Košice, kam vpochodoval na bielom koni diktátor Miklós Horthy. Je historickým faktom, že ho nadšene vítali predstavitelia maďarskej menšiny na čele s Jánosom Esterházym. Nasledovali roky tvrdého útlaku všetkého slovenského na okupovanom území, ktoré na sklonku druhej svetovej vojny vyvrcholili terorom nyilasovcov, osobitne proti Slovákom a Židom. Matica slovenská pri pripomienke tohto neblahého jubilea chce vzdať hold všetkým obetiam postihnutých oblastí južného Slovenska. Naším cieľom je zjednocovať občanov Slovenska v záujme tradičného pokojného spolunažívania na jazykovo zmiešanom území. Nech nám na to poslúži aj smutný odkaz 2. november 1938 ako memento pre všetkých zodpovedných.
Maďarská rodina dostane za priemyselnú haváriu tisícky eur
http://www.webnoviny.sk/svet/madarska-rodina-dostane-za-priemyseln/753076-clanok.html
V kauze nepokojov z roku 2006 vypočul maďarský súd vtedajšieho ministra vnútra
Pri okupácii štátnej televízie demonštrantami bol úplne bezradný...
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-v-kauze-nepokojov-z-roku-2006-vypocul-sud-vtedajsieho-ministra-vnutra/167017/
Slovák šokoval svet autom, s ktorým sa dá lietať
http://zivot.azet.sk/clanok/15185/slovak-sokoval-svet-autom-s-ktorym-sa-da-lietat.html
Z krajín V4 mobilný internet využívajú najviac na Slovensku
http://www.hlavnespravy.sk/prieskum-z-krajin-v4-mobilny-internet-vyuzivaju-najviac-na-slovensku/166564/
Prečo Skylink zaradil maďarské stanice, a nie poľské či rakúske?
Prevádzkovateľ satelitnej služby Skylink, luxemburská mediálna skupina M7 Group, predstavila nový balíček s maďarskými programami.
http://www.parabola.cz/clanky/5148/proc-skylink-zaradil-madarske-stanice-a-ne-polske-ci-rakouske/
Skylink má nový Maďarský balíček
http://www.omediach.com/tv/item/2723-skylink-ma-novy-madarsky-balicek
Balíček maďarských programov by sa mal objaviť už onedlho v ponuke satelitnej platformy Skylink
M7 Group pripojila kódovací systém Cryptoworks k maďarským programom
http://www.satelitnatv.sk/2013/11/m7-group-pripojila-kodovaci-system-cryptoworks-k-madarskym-programom/
Európa ide trestať banky. Ako ešte nikdy
http://ekonomika.etrend.sk/svet/europa-ide-trestat-banky-ako-este-nikdy.html
Poskytnú mi slovenské banky hypotekárny úver na nehnuteľnosť v Maďarsku?
V prospech úveru treba založiť nehnuteľnosť na území Slovenska
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/hypoteka-na-stavbu-domu-v-madarsku.html
Hedvigu Malinovú má posúdiť po psychiatrovi aj ortopéd
http://www.webnoviny.sk/slovensko/hedvigu-malinovu-ma-posudit-po-psych/752626-clanok.html
Orbánovo Maďarsko o komunistických tajných nehovorí
http://www.sme.sk/c/6994277/stlpcek-susedia-boli-sice-agentmi-ale-su-nasi.html
5. novembra 2013 - (Peter Morvay - sme.sk)
Viac vedomostí vás vždy neurobí šťastnejšími, odpálkoval vlani šéf parlamentu z vládneho Fideszu László Kóvér otázku, kedy už aj Maďarsko sprístupní dokumenty komunistických tajných služieb. Bývalý minister pre tajné služby prvej vlády Viktora Orbána je najväčším odporcom slobodného prístupu k týmto spisom. Na rozdiel od kolegov sa pokrytecky neodvoláva len na ochranu súkromia a osobných údajov obetí a agentov. Rovno priznáva, že by to ohrozilo národnú bezpečnosť a dnešné tajné služby. Čím vlastne hovorí, že sú súčasné maďarské tajné služby silne previazané s tými bývalými. Pre sprístupnenie spisov komunistických tajných urobilo Maďarsko najmenej zo stredoeurópskych postkomunistických krajín. Najďalej zašiel zákon z roku 2003, ktorý zriadil archív bývalých tajných služieb. Odborníci však aj tomuto zákonu vytýkajú, že bráni skôr záujmy bývalých agentov a tajných než ich obetí. Tie sa síce dostanú k vlastným, často tiež podstatne cenzurovaným spisom, nemôžu však väčšinou so získanými informáciami na verejnosť. Najabsurdnejším nariadením zákona je, že síce umožňuje zverejňovať údaje o verejných činiteľoch, ktorí boli agentmi, dotyčný však sám rozhoduje o tom, či verejným činiteľom je. Stalo sa, že bývalý Orbánov minister vyhlásil, že on sa veru verejným činiteľom necíti - a dokumenty týkajúce sa jeho donášania zostali pre ostatných neprístupné.
V Maďarsku budú môcť trestať väzením za kompromitujúce záznamy
http://www.sme.sk/c/6994860/v-madarsku-budu-moct-trestat-vazenim-za-kompromitujuce-zaznamy.html
Segedín - Občana SR a Srbska obvinili z prevádzačstva v kauze utopení utečenci
http://www.teraz.sk/zahranicie/kosovo-migranti-utopenie-slovak/63423-clanok.html
Maďarská vláda prevezme dlhy maďarských miest za 1,4 miliardy eur
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/298244-madarska-vlada-prevezme-dlhy-madarskych-miest/
V. Orbán: Maďarsko musí znovu oživiť svoj priemysel
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/madarsko-musi-znovu-ozivit-svoj-priemysel-tvrdi-orban-593160
Maďarský parlament: Namiesto 386 už iba 199 poslancov
Rokovaciu sálu upravia pre znížený počet poslancov
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-rokovaciu-salu-parlamentu-upravia-pre-znizeny-pocet-poslancov/166435/
Árpád Potápi: Sťažnosť na zákon SR o občianstve musí výbor EP vyšetriť
4. novembra 2013 - (tasr)
Je potrebné pokračovať v boji za to, aby sa Európsky parlament zaoberal petičnou sťažnosťou v otázke dvojakého občianstva na Slovensku. Vyhlásil to dnes v Budapešti predseda Výboru pre národnú spolupatričnosť (NÖB) maďarského parlamentu Árpád Potápi. Podľa agentúry MTI predseda výboru vyjadril radosť z toho, že frakcia Európskej ľudovej strany avizovala, že urobí všetko pre to, aby uvedenú petíciu opäť zaradili do programu schôdze príslušného odborného výboru EP. Ocenil tiež, že záležitosť podporujú všetci maďarskí poslanci v EP nezávisle na ich straníckej príslušnosti. Bývalý predseda Najvyššieho súdu Maďarskej republiky a predseda maďarského občianskeho združenia Rada pre ľudskú dôstojnosť Zoltán Lomnici oznámil, že pripravil podanie na Súdny dvor Európskej únie. Jeho cieľom je dosiahnuť, aby sa v prípade, ak by sa záležitosť Maďarov žijúcich na Slovensku nevyriešila politickou cestou, Európsky parlament právnou cestou prinútil k vyšetreniu porušovaniu práva na Slovensku. Podľa jeho názoru EP bezdôvodne ukončil vyšetrovanie SR iniciované petičnou sťažnosťou v otázke dvojakého občianstva. Petičnú sťažnosť podali europarlamentu vlani Zoltán Lomnici a László Gubík, ktorý prišiel o slovenské občianstvo. V nej sa domáhali konania európskych inštitúcií, ktoré by donútilo Slovensko upraviť zákon o štátnom občianstve. Týmto spôsobom chceli dosiahnuť, aby slovenskí občania maďarskej národnosti mohli bez akýchkoľvek obmedzení prijímať aj maďarské občianstvo. Petičný výbor EP však sťažnosť 17. októbra tohto roku uzavrel ako neopodstatnenú. Záležitosť na pôde europarlamentu riešil Výbor pre petície (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. Slovenský europoslanec za SNS Jaroslav 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.
Pálenka a pálinka
31. októbra 2013 - (Klaudia Lászlóová - Plus 7 dní)
Pred troma rokmi zaviedli v Maďarsku liberalizovaný zákon o liehovarníctve. A predsa sa národ neotrávil doma páleným alkoholom. - Maďarsko má rovnakú tradíciu pálenia alkoholu z ovocia ako Slovensko - je typická pre celé bývalé Rakúsko-Uhorsko. Keď pred troma rokmi Maďari liberalizovali zákon o liehovarníctve, zlé jazyky tvrdili, že sa celý národ otrávi doma páleným nekvalitným alkoholom. Stal sa pravý opak. Pálenka dostala punc kvality a spotreba destilátov v porovnaní s lacnými priemyselne vyrobenými liehovinami stúpla. Hungarikum a naše „ice”: V oboch krajinách rovnako fungujú pestovateľské pálenice. Len v Maďarsku sa za to neplatí daň - ak nepresiahnete 50 litrov na osobu na rok -, na Slovensku je daň polovičná oproti spotrebnej dani z liehu. V oboch krajinách je na vrchole stupnice kvalitného „tvrdého” alkoholu čistý odrodový destilát. Ešte sa aj balí s rovnakým dizajnom do vysokých štíhlych fliaš s drevenými zátkami a ochutnáva z rovnakých pohárov tvaru hrušky alebo tulipánu. No kým v Maďarsku sa do týchto fliaš dostáva pálinka - toto pomenovanie si Budapešť v roku 2004 presadila v EÚ ako hungarikum -, a Maďari teda vedia, že pálinka je stopercentný ovocný destilát, na Slovensku sa plnia nápojom s názvom ovocia s koncovkou -ica, napríklad slivovicou. Ten však väčšina Slovákov nevie rozlíšiť od slivky, teda liehu s príchuťou. Rozdiel je pritom zrejmý - z toho druhého bolí hlava. Slovensko má iba Bošácku slivovicu, aj to len v podobe návrhu. Prečo? „Nemalo by význam púšťať sa do sporu s Maďarskom o pálenku. Nie je konkurenciou, slovenské destiláty sa vyrábajú iba pre domáci trh,” vysvetľuje Július Forsthoffer, tajomník Združenia výrobcov liehu a liehovín na Slovensku. Ten najväčší rozdiel však nie je v názve ani v kvalite. Spočíva v tom, že v Maďarsku si každý môže vlastný destilát vypáliť doma v kuchyni. Móda a maďarský Gates: V garáži vo vilovej štvrti na predmestí Budapešti László Molnár a Ferenc Szabó montujú trblietajúci sa prístroj. Volá sa Majster pálenkár, Pálinkás mester, a naprojektovali ho práve títo dvaja muži. Slúži na destilovanie v domácnostiach. „Za prvé tri mesiace sme ho predali päťdesiatšesť kusov,” hovorí Ferenc Szabó. Stojí 550-tisíc forintov, asi 1 870 eur, nie je to teda nič pre tých, ktorí by chceli lacno prísť k alkoholu. László a Ferenc začali podnikať dva mesiace pred povolením súkromných páleníc v októbri 2010. Vytvorili internetovú stránku so všetkými možnými dostupnými informáciami o destilovaní. A ľudia klikali. Dnes sa v ich internetovom obchode predá 150 destilačných prístrojov ročne, najlacnejší na päť litrov kvasu stojí štyridsaťtisíc forintov, teda 136 eur - ale to je vraj iba „hračka”. Jedným z najúspešnejších profesionálnych prístrojov je Rézengyalka, Medený anjelik, ktorý sa vyrába - v slovenskej Krupine! „Začali sme v garáži ako Bill Gates. Google nás veľmi rýchlo objavil a podnikanie sme rozšírili o internetový obchod a školenia. Teraz máme vlastný výrobok a nestíhame pokryť dopyt, preto by sme si radi zriadili výrobnú halu,” hovorí Ferenc Szabó o svojich plánoch. Nepochybne sa to podarí, domáca destilácia sa totiž stala módou. „Dnes chcú robiť destiláty aj tí, ktorí pálenku nikdy nepili. Cool je nielen piť kvalitnú pálenku a byť jej znalcom, ale ju aj vyrábať,” hovorí. Pýtame sa, prečo nenastala apokalypsa, akej sa obávame na Slovensku. „Páliť sa môže iba na certifikovaných prístrojoch, čo je už samo osebe zárukou kvality. Každý, kto si prístroj zadováži, je zvedavý, ako sa používa, a tak si to naštuduje,” dodáva. Majster pálenkár stojí aj v kuchyni Lászlóa Fáncsiho o pár ulíc ďalej. „Odkedy ho mám, nechutí mi ani najdrahšia pálenka. Najlepšiu si urobím sám,” hovorí. Vyrobí asi 25 litrov do roka. Skonzumuje ju s rodinou a priateľmi a na zabíjačkách, ku ktorým pálenka patrí. „Nie je to vôbec zložité, treba iba sledovať štyri meracie prístroje - dva teplomery, tlakomer a to, aby destilát vytekal v permanentnom tenkom prúde,” dodáva. Slovenský Gagarin varí hruškovicu: V Novej Stráži pri slovenskom Komárne sa v obrovskej peci varí tisíc litrov ovocného kvasu. Kým v Maďarsku usúdili, že domáce destilovanie alkoholu nie je konkurenciou pre pálenice, manažér tejto pestovateľskej pálenice sa ponosuje, že on v tom veru konkurenciu cíti. „Viete, ľudia len prejdú cez hranicu, a tam je všetko bez kontroly. My máme na našom prístroji 65 plomb,” hovorí Tibor Czibulka. Prevádzkovanie pálenice podľa neho nedáva možnosť zbohatnúť, len taký lepší zamestnanecký zárobok. Iba keď sa to robí vo veľkom, to by si však žiadalo investície. Z ochutnávkovej miestnosti v dome v Marcelovej pri Komárne vidíme nablýskané medené zariadenie. Gagarin, ako mu hovoria v liehovare Fruit Destillery, práve varí hruškovicu. „Keď sme v roku 2007 začínali, rozhodli sme sa pre výrobok najvyššej kvality, odrodový destilát z ručne triedeného kvalitného odkôstkovaného ovocia. Kultúra v pití páleniek sa rokmi tak zdevastovala, že tu vznikol priestor vrátiť sa späť od ochutených liehovín k čistým destilátom, tak ako ich poznali naši otcovia,” hovorí Jozef Šteffek, riaditeľ a jeden zo zakladateľov Fruit Destillery. Výsledný produkt obsahuje len najkvalitnejšiu časť destilátu získavanú v strede destilačného procesu, teda „srdce”. „Ručíme za to, že z toho nikoho nebude bolieť hlava,” hovorí somelierka Babina Bakurová. Ale vidíme aj to, že to nie je podnikanie pre amatérov, treba mať kapitál a skúsenosti. Dnes majú v ponuke tridsať druhov destilátov - najdrahšia je čučoriedkovica, pollitrová fľaška stojí až 95 eur. Ale najviac sa robí slivovica, jablkovica, hruškovica a hroznovica - z odstopkovaných hroznových bobúľ. Pri nich sa pollitrovka začína na dvadsiatich štyroch eurách. Okrem čistého destilátu robia aj takzvané exkluzívne liehoviny - päťdesiat na päťdesiat percent liehu a destilátu s prídavkom karamelu a esencie. Príkladom, že sa takýto nápoj môže dostať aj do supermarketov, je šamorínsky Likos, ktorý vyrába rôzne druhy alkoholických nápojov na báze liehu už sedemnásť rokov. Od roku 2011 k firme pribudla aj pestovateľská pálenica a liehovar, a tak sortiment dodávaný do obchodných reťazcov doplnil čistý ovocný destilát. Aj tam je však cena dvojciferná. Mrkva, melóny a lieh s arómou: Len na porovnanie. István Birkás z Györváru - liehovar založil v roku 2004 - je jedným z prvých v Maďarsku. Vyrába štyridsať druhov pálinky Birkás - iba čistý destilát a likéry, ktoré sa líšia len prídavkom medu. Podľa zákona z roku 2008 musí byť ovocie z Maďarska a destilát napríklad z mrkvy či melónov sa už nesmie volať pálinka. Aj cena je podobná, pol litra je za 23 až 35 eur. Najdrahšia je malinovica. „Cena pálinky v Maďarsku je rovnaká ako cena kvalitnej whisky, ale pálinka je stokrát zdravšia,” hovorí. No a plány? „Rokujeme s dodávateľmi, chceli by sme sa presadiť v zahraničí, v Nemecku aj v ďalších krajinách.” Na Slovensku dnes prevádzkujú 145 pestovateľských páleníc a asi osemdesiat páleníc, ktoré sú zároveň alebo výlučne liehovarom. V Maďarsku ich je spolu šesťsto-dvanásť a k tomu treba pripočítať stovky ľudí, ktorí majú doma destilačný prístroj. My sa domácich páleníc bojíme a nemáme ani snahu chrániť kult vlastných kvalitných produktov a už vôbec nie preraziť v zahraničí. A tak voláme slovenskú jablkovicu kalvados, vínovicu grapa. Lieh s arómou pijeme ako slivovicu, v najlepšom prípade s prímesou destilátov. Odkiaľ tento destilát pochádza? Veľmi často zo Srbska, z Chorvátska a Bosny a Hercegoviny, kde sa s destilátom páleným doma, na rozdiel od Maďarska, môže voľne obchodovať. „Mohli by sme tomu zabrániť liberalizáciou zákonov. Ale prospelo by to štátu? Lieh je komodita, od ktorej závisí štátny rozpočet, preto štát chce mať celú jeho výrobu pod kontrolou,” hovorí Július Forsthoffer.
Bosna je vďačná Maďarsku za podporu integračných snáh
http://www.hlavnespravy.sk/bevanda-bosna-je-vdacna-madarsku-za-podporu-integracnych-snah/168263/
Slováčisko?
Teórie o údajnom slovenskom pôvode Franza Liszta označili za nezmysel vedci aj zahraničie
31. októbra 2013 - (Peter Getting - Plus 7 dní)
Romantický skladateľ devätnásteho storočia Franz Liszt, ktorý kedysi exceloval ako klavírny virtuóz na koncerte v Prešporku, zažíva opätovný návrat do našich končín. Skutočnosť je vraj celkom iná, ako nám roky navrávali, a František List, ako by sa mal svetoznámy skladateľ volať, bol Slovák ako repa. Dôkazy možno nájsť aj v jeho tvorbe, do ktorej údajne prepašoval odkazy na teror voči Slovákom. Odborníci to síce označili za prznenie histórie, avšak náš novoobjavený „slovenský” skladateľ nám už stačil vo svete narobiť peknú paseku. Náš: „Vyhlasujeme: Franz Liszt je slovenský skladateľ... Svojím dielom pripomenul Slovákom ich praotcov, Sklavóncov, Uhrov či Tótov. Svojmu neuznanému národu zostal verný až do smrti... Je svetovou povinnosťou Slovákov, osemnásť rokov po vzniku zvrchovanosti Slovenskej republiky, konečne naplniť odkaz Liszta... Je tu však tvrdohlavý odpor, v ktorom by sa už aj mlčaním chcela obhájiť duchovná krádež... Lisztovo prihlásenie sa k Slovákom je absolútne!!!” Citované odhalenia znejú skutočne senzačne. Majú, žiaľ, drobnú chybu. Ani na jedno neexistuje opora v realite. A to sa senzácia pri Slováčiskovi Lisztovi zďaleka nekončí. Okrem toho vraj bol i uvedomelý Slovák, ktorý bojoval za naše práva, kde mohol. Azda najabsurdnejšie vyznieva „dôkaz”, ktorý má byť ukrytý v Lisztovom hudobnom diele Totentanz, teda v Tanci smrti. Hoci zástupy odborníkov si to desaťročia nevšimli, romantické dielo devätnásteho storočia vraj v skutočnosti obsahuje tajomnú šifru, do ktorej skladateľ ukryl odkaz na Slovákov označovaných svojho času maďarským Tót. Výsledok je, že ide o Tanec Slovákov... Franz Liszt, ktorý sa narodil v roku 1811 v rakúskom Raidingu, vôbec netušil, čo spôsobí dávno po svojej smrti. Za Liszta: Za senzačnou teóriou stojí Lisztov inštitút, konkrétne jeho prezident Miroslav Demko. Predtým býval v zahraničí - vo švajčiarskom Lausanne, v súčasnosti žije na Slovensku. Na rovnakej bratislavskej adrese, ako uvádza sídlo aj Lisztov inštitút. Keď sme sa zaujímali, čím sa autor prelomových tvrdení zaoberá okrem boja za „slovenskosť” Liszta, odpovede sme sa nedočkali. Nedozvedeli sme sa ani to, na akom odbornom či vedeckom podklade stavia svoje teórie. Nemenej tajuplne pôsobí aj Lisztov inštitút, respektíve viacero organizácií odkazujúcich na slávneho skladateľa, a to Lisztova spoločnosť na Slovensku a Spolok Franza Liszta. Zatiaľ čo Lisztova spoločnosť sídli podľa Registra občianskych združení v centre Bratislavy na Obchodnej ulici, Spolok Franza Liszta sa nachádza na rovnakej ružinovskej adrese ako Lisztov inštitút. Za všetky tri vystupuje pán Demko. Jeho vyhlásenie v jednej z kníh, ktoré podpísal, tak pôsobí prinajmenšom pozoruhodne, ak nie schizofrenicky: „V mene mojej osoby, ako aj Lisztovej spoločnosti na Slovensku, túto skutočnosť vítame, a to vyhlásením, že Franz Liszt je slovenský skladateľ.” Čo je však ešte zaujímavejšie, Lisztovu spoločnosť v roku 2011 podporilo ministerstvo kultúry na čele s Danielom Krajcerom. Z peňazí daňových poplatníkov jej venovalo deväťtisíc eur na jedno z objavných diel o Slovákovi Lisztovi. V čase, keď hodnotné kultúrne projekty žobrú o halier, putovali tisíce na obskúrne teórie, ktoré robia Slovensku hanbu v cudzine. Diletant: Vedecká obec zmietla Demkove „revolučné” tézy zo stola. Podľa odborníkov visia všetky vo vzduchoprázdne, Demko neovláda základné fakty ani terminológiu a „často akoby ani nevedel, čo vlastne píše”. Na fantazmagórie niet podľa nich žiadneho dôkazu a sám Liszt vo francúzštine uviedol: „Je suis hongrois,” teda, že je Uhor, respektíve Maďar. Ani v jednom historickom dokumente sa nenachádza doklad jeho „slovenského” pôvodu alebo to, že ovládal slovenčinu. Ako obyvateľ Rakúsko-Uhorska zrejme ani nevedel o malom etniku na severe krajiny, jednom z mnohých v multietnickom štáte. Tobôž, aby sa okrem muzicírovania zaoberal „slovenskou” otázkou... S dnešným Slovenskom ho spája iba fakt, že počas svojej kariéry niekoľkokrát koncertoval aj v Prešporku. Podľa serióznej vedy však nejde len o diletantizmus, ktorý dokáže posplietať najneuveriteľnejšie kombinácie. Doslova uvádzajú, že toto ťaženie „hraničí až s paranojou”. Historik Štefan Holčík označil tvrdenie, že Lisztovo priezvisko znie slovensky, za „rovnako fantastické, ako hľadanie slovenských predkov Lochnesskej príšery”. Muzikologička zo Slovenskej akadémie vied Jana Lengová k prípadu napísala: „Osobnosť Franza Liszta slúži Demkovi ako konštrukt, preto si účelovo prispôsobuje historické fakty, aby dosiahol zhodu so svojou fixnou ideou. Na ňu nepotrebuje dôkazy, svojvoľne zamieňa výmysel a historický fakt a dospieva k zmäteným komentárom.” Inak povedané, autor, ktorý si vyberie z reality, čo sa mu hodí a zamlčí nevhodné, sa dopracuje k vysnívanému výsledku. Demko neprehodnotil názory ani po zdrvujúcej kritike vedeckej obce. „Vonkoncom nie,” zhrnul. Vo svojom boji sa cíti osamelý: „Nikto sa za mňa nepostavil, na otázky mi neodpovedajú, nemôžem reagovať v odborných časopisoch, veď ja som vlastne cenzurovaný autor.” Hoci pripustil, že v jeho práci môžu byť nedostatky, nezabudol pripomenúť: „V Bratislave nebol vytvorený priestor na dialóg na túto tému.” Druhé kolo: Demko prišiel so svojou teóriou v roku 2003 a odvtedy chrlí knihu za knihou. Lizstov inštitút pritvrdil - proti úbohým Slovákom údajne strojili úklady najväčšie osobnosti umenia devätnásteho storočia. Nemecký skladateľ Richard Wagner vraj vo svojom diele zámerne zatajoval inváziu Maďarov proti Slovákom. Agresia je vraj taká rozsiahla, že Slovania Liszt, Chopin i Čajkovskij sú vo svete zámerne označovaní za „úchylov, transvestitov, homosexuálov a psychopatov”. Lisztova spoločnosť sa okrem vydávania pamfletov pustila aj do písania protestných listov. Otvorený list dostalo vedenie Hudobného ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) i predseda SAV. Ďalší otvorený list putoval rovno k maďarskému prezidentovi Jánosovi Áderovi... Čo je však horšie, Demkove teórie si osvojili aj iní. Nejde len o pofidérne nacionalistické združenia, ktoré hlásajú „pravdu o tomto zaznávanom slovenskom géniovi, ktorý bol aj subjektívnym cítením a vedomím Slovák”. Tieto tézy si osvojila aj Matica slovenská financovaná z peňazí daňových poplatníkov. Jej predseda Marián Tkáč adresoval list rakúskemu prezidentovi, aby „odhalil pravdu o pôvode Franza Liszta”. Hoci sa neskôr matičiari s Demkom nepohodli, situáciu zachránil ďalší Slovák žijúci v cudzine - Cyril Hromník, ktorý sa preslávil „zisteniami” typu, že Slováci žijú na našom území päťtisíc rokov, korene staroslovienčiny siahajú do Indie a Vianoce sme oslavovali tisícročia pred Ježišom. Matica slovenská vydala minulý rok Hromníkovi knihu František List, v ktorej sa možno dočítať, že v Lisztovom Tanci mŕtvych možno namiesto pohrebnej melódie počuť slovenskú ľudovku Ešte sa na tej hore lístie červená. Z toho jasne vyplýva, že ide o Tanec Slovákov... Hanba v cudzine: Aj keď naši odborníci varovali, že šírením nepodložených teórií môžu „Slováci len utŕžiť hanbu”, tragikomická kauza už prekonala naše hranice. Napríklad v januári tohto roka vypukol škandál, keď na koncerte v Aténach zaznelo, že Liszt je slovenský skladateľ, čo spôsobilo výmenu názorov medzi slovenskou a maďarskou diplomaciou. Maďarská veľvyslankyňa Eszter Sándorfiová vyhlásila: „Zo slovenského správania vidieť frustráciu z hľadania identity štátu s dvadsaťročnou minulosťou.” Keďže Demkove knihy začali vychádzať aj v češtine, reagovala na ne i česká veda. Muzikologička Vlasta Reittererová označila tieto konštrukty za „cimrmanovské”. A dodala: „Má Slovensko tak málo sebavedomia, že sa musí prezentovať pochybnými snahami o preukázanie svojho miesta v kultúrnych dejinách?” Odborníčka upozornila na veľké nebezpečenstvo zaslepeného nacionalizmu. „Demko robí z Liszta politikum so silným protimaďarským, ale aj protičeským a protipoľským podtextom. Každý sme omylný, ale omyl by nemal byť základom kníh, ktorých autor tvrdošijne odmieta protiargument. Dôkaz o slovenskej identite nepriniesol, pretože ho vzhľadom na dobu, teritórium a ďalšie okolnosti Lisztovho života ani priniesť nemohol.” Podľa Reittererovej nesmie zaujatie témou prerásť do zaslepenosti. „Liszt vo svojej dobe okúzľoval viac klavírnym umením než vlastnými kompozíciami, bol však inovátor v oblasti harmónie a formy. Jeho Sonáta h mol dodala odvahu mnohým skladateľom, aby sa zbavili pút normy, a dodnes je príkladom slobodnej tvorivosti. K Lisztovi sa preto môžeme hlásiť všetci, bez ohľadu na etnickú alebo národnú príslušnosť.”
Ktovie, čo by na to všetko povedal
Teória o „slovenskom Lisztovi” nie je jediná v dejinách hudby. Jedným z najznámejších prípadov je Wolfgang Amadeus Mozart, o ktorého sa celé veky prú Rakúšania s Nemcami. Bárs bol Salzburčan a jeho rodné mesto nepatrilo v tých časoch ani Nemecku, ani Rakúsku. Ba núka sa aj známa anekdota, podľa ktorej najväčší úspech Rakúšanov je, že dokázali presvedčiť svet o rakúskom pôvode Mozarta a nemeckom pôvode Hitlera... O tom, aké nejasné boli národnostné pomery v devätnástom storočí v Európe, tobôž v mnohonárodnostnom Rakúsko-Uhorsku, svedčia aj spory o slovenskom pôvode Lajosa Kossutha, vodcu maďarskej revolúcie, či maďarského básnika Sándora Petöfiho. A napríklad Béla Bartók sa narodil do maďarskej rodiny na území dnešného Rumunska, avšak študoval aj v Prešporku, zbieral ľudovú tvorbu mnohých národov vrátane slovenského a odmietal akýkoľvek primitívny nacionalizmus. Bol doslova európskym skladateľom - podobne ako Liszt.
Diaľnicou z Košíc na západ už o niekoľko dní
Južnou trasou - cez Maďarsko...
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/298097-dialnicou-z-kosic-na-zapad-uz-o-niekolko-dni/
V. Orbán chce kauzu odpočúvania USA konzultovať s parlamentnými frakciami
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-orban-chce-kauzu-odpocuvania-usa-konzultovat-s-parlamentnymi-frakciami/167046/
Maďarsko žiada od USA vysvetlenie k údajnej budapeštianskej odpočúvacej stanici
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-ziada-od-usa-vysvetlenie-k-udajnej-budapestianskej-odpocuvacej-stanici/164559/
Jobbik kvôli odpočúvacej stanici USA zvolá bezpečnostný výbor
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-jobbik-kvoli-odpocuvacej-stanici-usa-zvola-bezpecnostny-vybor/164592/
Kauzu odpočúvania USA vyšetrujú aj maďarské orgány
http://www.hlavnespravy.sk/pinter-kauzu-odpocuvania-usa-vysetruju-aj-madarske-organy/164068/
Komárno, Hurbanovo, Kolárovo - Komárom, Tata, Oroszlány, Kisbér
Mediálny projekt je prvým úspešným dielom EGTC Pons Danubii
http://www.hlavnespravy.sk/komarno-medialny-projekt-je-prvym-uspesnym-dielom-egtc-pons-danubii/165410/
Portrétna busta Heleny Zrínskej v Rimavskej Sobote
http://www.hlavnespravy.sk/r-sobota-predmetom-mesiaca-v-muzeu-je-portretna-busta-heleny-zrinskej/165990/
Maďarská vláda podporuje snahy Maďarov o autonómiu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-vlada-podporuje-snahy-madar/62664-clanok.html
Martonyi: Autonómia nie je v rozpore s rumunskou ústavou
http://www.teraz.sk/zahranicie/martonyi-autonomia-rumunsko/62909-clanok.html
Slovensko finišuje na výstavbe plynovodu s Maďarskom
http://www.webnoviny.sk/ekonomika/slovensko-finisuje-na-vystavbe-plynovo/751791-clanok.html
Ministerstvo školstva akceptovalo pripomienky Strediska národnostných vzťahov MS
http://www.matica.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=41605
Miroslav Michela - László Vörös a kol.: Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva
Historický ústav SAV v Prodama, Bratislava, 2013
www.oslovma.hu/XXX/TrianonM.pdf
Poslanec Fideszu navrhol zriadiť v Budapešti múzeum Trianonu
http://www.teraz.sk/zahranicie/fidesz-laszlo-simon-muzeum-trianon/63044-clanok.html
Slávna čabajská klobása nezmizne
Samospráva kúpila mäsokombinát, aby pochúťka nezmizla z trhu
http://www.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/klobasa-z-pultov-nezmizne-madari-zachranili-cabajku.html
Čabajku začali v 19. storočí vyrábať Slováci
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/158-nazory1-nazory1/873-lesk-a-bieda-slovenskej-abianskej-klobasy
Viac dní ako klobás
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/551-viac-dni-ako-klobas-platilo-v-rodine-ronika
Na 17. Čabianskom festivale vyrobili klobásy z takmer 5000 kg mäsa
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-na-17-cabianskom-festivale-vyrobili-klobasy-z-takmer-5000-kg-masa/163124/
V Békešskej Čabe otvorili výstavu o živote a diele sv. Cyrila a Metoda
25. októbra 2013 - (tasr)
Výstavu o živote, diele a historickom význame sv. Cyrila a Metoda otvorili dnes v juhomaďarskej Békešskej Čabe. Slovenský inštitút v Budapešti (SI) počas celého roka venuje pozornosť 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska. V Zalaváre, južne od Balatonu, 22. júna odhalili súsošie akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej. Realizoval sa tak prvý pomník solúnskym bratom na verejnom priestranstve, pripomenul pre TASR riaditeľ SI v Budapešti Gabriel Hushegyi. „Na Dni Slovákov v Pálháze sme otvorili výstavu k uvedenému výročiu a teraz pristupujeme k putovnej výstave, ktorá má putovať po Dolnej zemi, na Zemplíne, v okolí Budapešti, teda všade, kde žijú Slováci na území Maďarska, aby sa v ich galériách, múzeách, kultúrnych domoch a najmä na školách mohli oboznámiť zo životom sv. Cyrila a Metoda,” dodal Hushegyi. Spoluorganizátorom výstavy, ktorá sa koná v priestoroch kultúrneho strediska Csabagyöngye, je podľa jeho slov generálny konzul SR v Békešskej Čabe Štefan Daňo. „Pevne veríme, že prvá zastávka putovnej výstavy otvorí dvere aj na ďalšie miesta a budeme môcť prezentovať túto výstavu rovnakým spôsobom pre miestnu slovenskú verejnosť, ako aj pre maďarskú verejnosť, pre ktorú sme pripravili aj krátky maďarský preklad,” povedal Hushegyi. „Veríme, že dokážeme presvedčiť maďarskú verejnosť o tom, že nemusíme deliť tieto významné osobnosti na sv. Štefana alebo sv. Cyrila a Metoda, ale môžeme komunikovať v takom duchu, že sv. Štefan, a sv. Cyril a Metod,” konštatoval riaditeľ SI. Kurátorom výstavy je riaditeľ Historického múzea Slovenského národného múzea Branislav Pánis, odborne sa na jej príprave podieľali pracovníci Historického múzea Slovenského národného múzea v Bratislave a Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre. Výstava prezentuje život a dielo sv. Cyrila a Metoda, dokumentuje ich pôsobiská, ich putovania životom. „Pôsobenie sv. Cyrila a Metoda a ich učenie malo svoju odozvu aj v našej hmotnej kultúre. A práve táto hmotná kultúra alebo určité artefakty, pozostatky tejto hmotnej kultúry sa spracovali na úrovni umeleckého remesla, na fragmentoch architektúry či vizuálneho umenia, a títo odborníci zo spomínaných vedeckých a pamäťových inštitúcií spracovali celý okruh problematiky a na 11 paneloch pripravili veľmi náučnú a vedecky konzistentnú výstavu,” uzavrel Hushegyi. Výstava potrvá dva týždne, potom ju predstavia v Sarvaši a Poľnom Berinčoku.
Nová ilustrovaná slovenská Biblia je poctou Cyrilovi a Metodovi
http://www.hlavnespravy.sk/kultura-nova-ilustrovana-slovenska-biblia-je-poctou-cyrilovi-a-metodovi/164873/
V Budapešti otvorili výstavu Family Pack fotografky Jany Hojstričovej
25. októbra 2013 - (tasr)
Family Pack je názvom výstavy fotografií slovenskej autorky Jany Hojstričovej, ktorú vo štvrtok sprístupnili maďarskej verejnosti v Slovenskom inštitúte v Budapešti (SI). Riaditeľ SI Gabriel Hushegyi dnes pre TASR povedal, že je to jedna z najprestížnejších výstav súčasného cyklu fotografických výstav Mesiaca fotografie v Bratislave. „Docentka Jana Hojstričová vedie ateliér fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení a dokázala zostaviť taký cyklus fotografií pod týmto názvom Family Pack, ktorý sa snaží preddefinovať ľudský portrét, nezameriava svoju pozornosť na ľudskú tvár, ale na ľudské telo. Práve vďaka fotografovaniu ľudského tela získavame informáciu o danej osobe bez toho, aby sme videli jej tvár,” konštatoval riaditeľ. Podľa jeho slov diela sú narážkou na súčasnú vizualitu, na prehnaný akcent dokonalých ľudských tiel a dokonalých ľudských tvárí. „Druhá veľmi dôležitá myšlienka v tvorbe Jany Hojstričovej vystavenej v Budapešti je pozícia ženy v domácnosti, že jednoducho žena už takým spôsobom sa stáva otrokom svojej domácnosti, že jednoducho splýva s tým prostredím, zaniká v tom prostredí. Preto, keď sa dívame na cyklus fotografií z domácnosti, tak niekedy horko-ťažko dokážeme nájsť ženskú postavu, ktorá je oblečená do rovnakého materiálu, do rovnakej textílie, ako napríklad pohovka, alebo nejaká časť interiéru tejto domácnosti. Takže je to vyslovene kritika pozície ženy v spoločnosti, je to kritika vizuality súčasného sveta,” dodal. Mesiac fotografie označil Hushegyi za veľmi vzácny festival obdobia po roku 1989, ktorý sa stal akousi vlajkovou loďou slovenskej kultúry. Pripomenul, že mesiac fotografie je nielen že zorganizovaný po 23. krát v tomto novembri, ale stal sa aj súčasťou hlavných fotografických miest Európy. Je sedem takýchto miest, kde sú mesiace fotografie a Bratislava patrí do tejto veľmi prestížnej spoločnosti. „Myslím si, že je to obrovská devíza a treba privítať, že vedenie mesiaca fotografie sa opäť pokúša rozšíriť okruh výstav tohto mesiaca vďaka slovenským inštitútom - napríklad vo Viedni, alebo aj tu v Budapešti -, aby sa toto podujatie ešte viac dostalo do povedomia susedných krajín a samozrejme týmto sa prispieva aj k prezentácii súčasnej slovenskej fotografickej tvorby,” povedal riaditeľ SI. Podľa kurátorky výstavy Bohunky Koklesovej autorka sa cielene vo svojej tvorbe venuje už roky téme rodiny. Nejde pritom o nejakú sentimentálnu vizuálnu rovinu, ale skôr o analytický spôsob videnia konkrétnych sociálnych javov v spoločnosti. Výstava, ktorú zorganizoval Stredoeurópsky dom fotografie, potrvá v maďarskom hlavnom meste do 29. novembra.
K Ipľu chcú lákať ľudí z Budapešti. Koňmi
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/k-iplu-chcu-lakat-ludi-z-budapesti-konmi-590456
Maďarsko rozloží pomoc hypotekárnym dlžníkom na dlhšie obdobie
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/297246-madarsko-rozlozi-pomoc-hypotekarnym-dlznikom-na-dlhsie-obdobie/
Negatívny výhľad - Rating Maďarska
http://ekonomika.sme.sk/c/6982874/sp-potvrdila-rating-madarska.html
Kroky na obnovenie petície proti SR
Napriek formálnemu uzavretiu sťažnosti voči Slovensku na pôde EP týkajúcej sa dvojakého štátneho občianstva...
http://www.hlavnespravy.sk/j-paska-niektori-europoslanci-avizovali-kroky-na-obnovenie-peticie-proti-sr/161914/
Lomnici zažaluje EP za stiahnutie podania proti SR k úprave občianstva
http://www.teraz.sk/slovensko/lomnici-slovensko-obcianstvo-madarsko/62641-clanok.html
Zahraniční Maďari sa na voľby v Maďarsku môžu registrovať aj na internete
http://www.hlavnespravy.sk/zahranicni-madari-sa-na-volby-v-madarsku-mozu-registrovat-aj-na-internete/165522/
Do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva zapísali nové prvky
K radvanskému jarmoku, aušusníckym službám špaňodolinských baníkov, ručnému zvoneniu na zvony, fujare a terchovskej muzike pribudli čičmianske ornamenty, Banskoštiavnický Salamander, tradičné bábkarstvo, gajdy a gajdošská kultúra.
http://www.hlavnespravy.sk/kultura-do-zoznamu-nehmotneho-kulturneho-dedicstva-zapisali-nove-prvky/161932/
Slovensko-poľské hospodárske fórum o probléme cezhraničnej spolupráce
http://www.teraz.sk/ekonomika/slovensko-polske-hospodarske-forum/62286-clanok.html
Maloobchodné tržby v Maďarsku sa v septembri zvýšili len mierne
http://www.hlavnespravy.sk/obchod-maloobchodne-trzby-v-madarsku-sa-v-septembri-zvysili-len-mierne/167265/
Telekomunikačné firmy v Maďarsku možno budú mať nižšie dane
http://www.zive.sk/telekomunikacne-firmy-v-madarsku-mozno-budu-mat-nizsie-dane/sc-4-a-313426/default.aspx
Gyurcsányova podpora stúpa, Bajnai stráca priaznivcov
http://www.hlavnespravy.sk/madarski-politologovia-gyurcsanyova-podpora-stupa-bajnai-straca-priaznivcov/164138/
Socialisti nechcú volebnú spoluprácu s Gyurcsányom
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-socialisti-nechcu-volebnu-spolupracu-s-gyurcsanyom/164464/
„Gyurcsányova výzva na zomknutie pomáha Orbánovi“
24. októbra 2013 - (tasr)
Viacerí opoziční politici Maďarskej socialistickej strany (MSZP) a Spolu-PM (Együtt-PM) dnes ostro kritizovali stredajšie vyjadrenia predsedu Demokratickej koalície (DK) Ferenca Gyurcsánya na spoločnom masovom opozičnom zhromaždení. Gyurcsány v Budapešti vyzval k zomknutiu opozície a k postaveniu spoločného premiérskeho kandidáta, čím podľa nich porušil dohodu. Predseda DK pred desaťtisícami odporcov vlády premiéra Viktora Orbána vyzval na vytvorenie spoločného opozičného bloku, prípravu spoločného volebného programu a postavenie spoločného kandidáta na post premiéra. V utorok 22. októbra podpísal predseda MSZP Attila Mesterházy s lídrom mimoparlamentnej strany Spolu-PM Gordonom Bajnaim dohodu o volebnej spolupráci. Mesterházy zdôraznil, že toto volebné spojenectvo už nebudú nikým rozširovať. Záverečné slovo v stredu na opozičnom zhromaždení mal Mesterházy. Množstvo účastníkov mítingu - najmä sympatizanti DK - ho však nepustilo k slovu a skandovala heslo „Zomknutie! Zomknutie!”, čím požadovalo Gyurcsányom spomínané vytvorenie spoločného opozičného bloku. Spolupredseda Spolu-PM Péter Juhász na Facebooku uviedol, že sa rečníci včerajšieho zhromaždenia vopred dohodli, že sa vzájomne nebudú osočovať. Člen predsedníctva MSZP Tibor Szanyi tiež na Facebooku vyjadril názor, že najväčšími nepriateľmi národa sú Orbán a Gyurcsány. Hovorca MSZP Zsolt Török poznamenal, že Gyurcsányovi sa podarilo dosiahnuť rozkol v opozícii, čo je prospešné pre Orbána.
Analytici: Fidesz aktivizoval voličov, opozícia viedla vnútorný boj
Gyurcsány si evidentne posilnil pozície - „Opozičné strany sa namiesto toho, aby kritizovali vládu, zaoberali vzájomným osočovaním“
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-analytici-fidesz-aktivizoval-volicov-opozicia-viedla-vnutorny-boj/162060/
Slabú maďarskú opozíciu spája len odpor voči Orbánovi
23. októbra 2013 - (Peter Morvay - sme.sk)
Maďarská demokratická opozícia tvrdí, že porazí Orbána. Prieskumy tomu nenapovedajú. - Maďarská demokratická opozícia dokáže v budúcoročných parlamentných voľbách poraziť vládnuci Fidesz len spoločnými silami, zhodli sa všetci rečníci stredajšieho spoločného mítingu v Budapešti. „Jednotu, jednotu,“ skandoval aj asi desaťtisícový dav väčšinou postarších voličov pred tribúnou. Víťazstvo opozície vo voľbách na jar budúceho roku sa však nezdá príliš pravdepodobné. Podľa septembrového prieskumu agentúry Ipsos by Fidesz premiéra Viktora Orbána volilo päťdesiat percent rozhodnutých voličov.
Najmä lídri ministrán
Z demokratických opozičných strán majú zatiaľ postup do parlamentu istý len socialisti, ktorých by volilo asi 25 percent rozhodnutých. Strana Együtt-PM expremiéra Gordona Bajnaia je presne na päťpercentnej hranici nutnej na postup do parlamentu a tretieho významnejšieho účastníka mítingu, Demokratickú koalíciu expremiéra Ferenca Gyurcsánya by volili len tri percentá. Polovica rečníkov mítingu (bývalí politici vrátane známeho reformátora Lajosa Bokrosa) zastupovala vlastné ministrany bez akejkoľvek reálnej podpory. Skoro polovica voličov je však nerozhodnutých a tých práve chce opozícia presvedčiť. Celý míting však vyznel veľmi rozpačito. Podpora opozičnej jednoty klesala u rečníkov v opačnej úmere k sile ich strany. Najzdržanlivejšie sa k nej vyjadroval predseda socialistov Attila Mesterházy, ktorý s Bajnaiom v utorok podpísal dlho očakávanú dohodu o opozičnej spolupráci. Obe strany sa dohodli na vypracovaní spoločného programu a na spoločných kandidátoch v jednomandátových väčšinových obvodoch. Najrozhodnejšie naopak jednotu všetkých protiorbánovských síl požadoval Gyurcsány a šéfovia bezvýznamných straničiek. Niektorí boli zjavne urazení, že ich vynechali z dohody socialistov a Egyűtt 2014.
Katastrofálny stav
Gyurcsány na seba vôbec strhol najväčšiu pozornosť a jeho dobre organizovaní a odhodlaní prívrženci dokonca načas bránili Mesterházymu prehovoriť. „Milujú ho, z opozičných lídrov je najväčší šoumen,“ komentoval Gyurcsánya a jeho voličov (najmä dôchodkyne) jeden maďarský novinár. Okrem potreby rôzne chápanej jednoty sa rečníci zhodli len na vykreslení katastrofálneho stavu súčasného Maďarska, všeobecného zmaru, korupcie a strachu, ktoré krajine vládnu. Mesterházy hovoril, že Orbán chce izolovať Maďarsko od sveta. Bajnai krajinu pod súčasnou vládou prirovnal k Titanicu smerujúcemu k ľadovcu a o poslednej šanci zmeniť kurz. Jedna rečníčka premiéra prirovnala k niekdajšiemu rumunskému komunistickému diktátorovi. „Postaviť si v rodnej dedine štadión si naposledy dovolil Ceaucescu,“ tvrdila.
Maďarsko stojí proti presile, opakuje premiér
V. Orbán opozíciu stotožnil s komunistami, ktorí po páde režimu predali Maďarsko svetu. - Výročie maďarskej protikomunistickej revolúcie z roku 1956 si v stredu pripomenul aj premiér Viktor Orbán. Svojich prívržencov vyzval, aby sa zorganizovali a boli jednotní. Opozíciu stotožnil s bývalými komunistami, ktorí po páde predchádzajúceho režimu predali krajinu medzinárodnému finančnému svetu a sú opäť pripravení to urobiť. Svojich politických oponentov už tradične obvinil, že sú spolčení s cudzincami, Maďarsko si musí svoju nezávislosť ubrániť v boji s nesmiernou presilou. Premiér poďakoval účastníkom ďalšieho takzvaného pochodu mieru na jeho podporu, že zabránili tomu, aby sa Maďarsko opäť stalo kolóniou. Prirovnal ich k hrdinom revolúcie z roku 1956, vďaka ktorým si Maďari mohli zachovať svoju hrdosť. Na pochode na Orbánovu podporu sa zúčastnilo a jeho reč si vypočulo viac ako stotisíc ľudí. Pre pochod polícia obmedzila premávku vo veľkej časti Budapešti, obmedzená bola aj doprava na jednej z liniek metra. Účastníkov vládneho mítingu zvážali z celého Maďarska aj zo zahraničia.
Opozícia sa prvýkrát zjednotila proti Orbánovi
Provládny pochod: „Kto je agresívny, bojí sa. My sa nebojíme!“
http://aktualne.atlas.sk/madarska-opozicia-sa-spaja-proti-orbanovi/zahranicie/europa/
Gyurcsány vyzval na spojenie opozičných síl proti Orbánovi
23. októbra 2013 - (tasr)
Na vytvorenie spoločného opozičného bloku, prípravu spoločného volebného programu a postavenie spoločného kandidáta na post maďarského premiéra vyzval dnes v Budapešti predseda Demokratickej koalície (DK) a bývalý premiér Ferenc Gyurcsány pred desiatkami tisícov odporcov vlády maďarského premiéra Viktora Orbána. Gyurcsány na Nábreží Technickej univerzity, kde sa priaznivci opozície zhromaždili pri príležitosti osláv maďarského štátneho sviatku výročia protikomunistického povstania z roku 1956, zdôraznil, že nie je čas taktizovať. „Ak to bude takto ďalej pokračovať, výsledkom bude prehra,” dodal. Líder strany Spolu-PM (Együtt-PM), expremiér Gordon Bajnai prirovnal Orbánovu vládu k plavbe Titanicu proti ľadovcu. Predstavitelia Strany maďarských sociálnych demokratov, strán Liberálni a Slobodní ľudia za Maďarsko - Liberálna strana, ako aj Hnutia moderné Maďarsko, kritizovali vládu Fideszu a zhodli sa v tom, že je potrebné ju v parlamentných voľbách v roku 2014 vymeniť. Záverečné slovo mal predseda Maďarskej socialistickej strany (MSZP) Attila Mesterházy, ktorý v utorok 22. októbra podpísal s Bajnaiho stranou Spolu-PM dohodu o volebnej spolupráci. Mesterházy vtedy zdôraznil, že volebné spojenectvo už nebudú rozširovať o žiadny subjekt. Väčšina prítomných ho nepustila k slovu, skandovala heslo „Zomknutie!”, čím požadovali Gyurcsányom spomínané vytvorenie spoločného opozičného bloku. Pokojná demonštrácia, ktorú zabezpečovalo množstvo policajtov, sa skončila podvečer bez incidentov.
Predseda Jobbiku odkázal Fideszu i MSZP, aby sa hanbili a zmizli
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-predseda-jobbiku-vona-odkazal-fideszu-i-mszp-aby-sa-hanbili-a-zmizli/161468/
V. Orbán na oslavách výročia revolúcie 1956: Maďarsko sa blíži k skutočnej slobode
http://www.hlavnespravy.sk/orban-na-oslavach-vyrocia-revolucie-1956-madarsko-sa-blizi-k-skutocnej-slobode/161451/
Protest opozičných strán proti vláde V. Orbána
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-zacal-sa-protest-opozicnych-stran-proti-vlade-viktora-orbana/161303/
Opozícia má už dosť Viktora Orbána, plánuje megaprotest
http://www.webnoviny.sk/svet/opozicia-ma-uz-dost-viktora-orbana/747966-clanok.html
Orbánovi rivali sú na jednej lodi, ale s dvoma kapitánmi
23. októbra 2013 - (ik / Pravda)
Šéf socialistov Mesterházy a expremiér Bajnai, líder stredoľavicového bloku Spolu, včera symbolicky na palube výletnej lode podpísali dohodu o volebnom spojenectve. O tom, kto z nich bude spoločným kandidátom na premiéra, ale ani pol roka pred parlamentnými voľbami nerozhodli. Riešenie ponechali v rukách voličov. Ak by sa opozičnému spojenectvu podarilo poraziť Orbánov Fidesz, predsedom vlády by sa mal stať líder tej straníckej kandidačnej listiny, ktorá dosiahne lepší výsledok. Orbánov predchodca Bajnai, ktorý sa presne pred rokom vrátil do politiky, má na to menšie predpoklady. Okolo populárneho technokrata sa vytvoril oveľa skromnejší zberný blok Orbánových odporcov, než v aký demokratická opozícia dúfala. Medzi voličmi, ktorí sú už rozhodnutí, komu dajú hlas, má Spolu iba päťpercentnú podporu, kým socialistov, ako ukázal rovnaký prieskum agentúry Ipsos, je pripravených voliť až 28 percent. Pravda, Fidesz je so 49 percentami stále ďaleko pred nimi. Demokratickú opozíciu môže utešovať len to, že dve tretiny oprávnených voličov sa stále nerozhodli, koho a či vôbec budú voliť. „Táto konštrukcia dáva možnosť voličom, ktorých sklamal Orbánov režim a z nejakých dôvodov nechcú voliť ľavicu, aby našli vyhovujúcu alternatívu,“ cituje denník Népszabadság z Bajnaiho vyhlásenia po podpise dohody. „Nové spojenectvo dáva voličom záruku, že neprepadne ani jeden hlas odovzdaný za vystriedanie Orbánovho režimu,“ dodal. Menšie opozičné strany to však vidia inak. Najmä expremiér Ferenc Gyurcsány, ktorého Demokratická koalícia sa v preferenciách blíži k päťpercentnému parlamentnému prahu, netají sklamanie nad tým, že ho socialisti a Spolu vynechali zo svojho paktu. Gyurcsány i lídri iných malých strán síce dnes dostanú príležitosť prehovoriť na spoločných oslavách revolúcie z roku 1956 z rovnakej tribúny ako Mesterházy a Bajnai, ale viac ako toto symbolické gesto im neponúkli. Socialisti a Spolu dokonca otvorene potvrdili, že termín podpisu dohody, pôvodne plánovaný na dnes, zámerne presunuli o deň skôr, aby na opozičných oslavách nevznikol dojem, že svoje spojenectvo mienia rozšíriť. Pakt Mesterházyho a Bajnaiho podľa analytikov má slabé miesta. Obe strany sa síce dohodli, že v individuálnych volebných obvodoch si nebudú konkurovať, pričom socialisti postavia 75 kandidátov a Spolu 31, sily si však vzájomne zmerajú v súťaži strán. „Bajnaiovci sú v zložitej situácii. Uzavreli nevýhodnú dohodu. Na 31 miestach postavia individuálneho kandidáta, ale za ich stranícku listinu možno hlasovať na 106 miestach. Otázkou je, či na 75 miestach, kde budú mať socialisti svojich kandidátov, voliči rozdelia svoje hlasy,“ upozorňuje na úskalia dohody politológ Zoltán Kiszelly. „Bajnai chcel byť premiérom, ale Mesterházy mu to za rokovacím stolom neprepustil a tak o to teraz bude žiadať voličov. Lebo ak dostane na straníckych listinách viac hlasov ako socialisti, tak on bude spoločný kandidát na premiéra,“ vysvetľuje pre Pravdu Kiszelly a dodáva: „Na ľavej strane politického spektra vládne studený mier. Dohodli sa na volebnej spolupráci, ale zostali rivalmi.“
Oslavy revolúcie 1956
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-na-namesti-hrdinov-vztycili-vlajku-zacali-sa-oslavy-revolucie-1956/161108/
Slovensko-maďarskú hodinu dejepisu
s podpredsedom Európskeho parlamentu Lászlóm Surjánom zažijú 26. októbra gymnazisti z Fiľakova
http://www.hlavnespravy.sk/filakovo-gymnazisti-budu-diskutovat-s-podpredsedom-europskeho-parlamentu/161185/
Zomrel exminister obrany, niekdajší predseda MDF Lajos Für
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-zomrel-exminister-obrany-niekdajsi-predseda-mdf-lajos-fur/160904/
Šéf diplomacie Maďarska v Košiciach: Máme spoločnú minulosť, aj budúcnosť
http://www.teraz.sk/regiony/martoniy-vystava-kosice-otvorenie/62225-clanok.html
Vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach otvoril János Martonyi slovensko-maďarskú výstavu
Video: http://media.monogram.sk/media/file?ac=tasr-vps&fid=20131023/20130923-192501-745800-hi.mp4
Šéf maďarskej diplomacie navštívi Košice
http://www.teraz.sk/slovensko/sr-madarsko-martonyi-revolucia/62111-clanok.html
Prezidentom chce byť aj J. Bósza, ktorý presadzoval autonómiu južného Slovenska
http://www.hlavnespravy.sk/prezidentom-chce-byt-aj-j-bosza-ktory-presadzoval-autonomiu-juzneho-slovenska/160668/
Tretí koniec aerolínií v Maďarsku
http://ekonomika.etrend.sk/svet/treti-koniec-aerolinii-v-madarsku.html
SR šiestou najposlušnejšou krajinou pri porušovaní predpisov EÚ
http://www.hlavnespravy.sk/sr-v-roku-2012-bola-siestou-najposlusnejsou-krajinou-pri-po”ani-predpisov-eu/160970/
Košický miniveľtrh predstavuje pútnicke miesta
http://www.hlavnespravy.sk/kosice-miniveltrh-predstavuje-putnicke-miesta-na-slovensku-i-v-zahranici/160784/
Objavili najhorší počítačový vírus všetkých čias
CryptoLocker - Kto nezaplatí výpalné, stratí prístup ku svojim dokumentom.
http://tech.sme.sk/c/6978838/objavili-najhorsi-pocitacovy-virus-vsetkych-cias.html
Felcsút - „Orbánova pyramída“
Budúci futbalový štadión vedľa premiérovho „rodného“ domu (ozdobeného vlajkou). - Štát utráca milióny eur na obľúbenú obec premiéra a jeho futbalový sen. - Blízki podnikatelia (Foto: Tibor Somogyi / Sme)
http://www.sme.sk/c/6978449/orbanova-obec-je-ako-komjatice.html#storm-igal-2491
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=487359118029736&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&theater
21. októbra 2013 - (Peter Morvay - sme.sk)
Obec Felcsút ležiaca neďaleko diaľnice medzi Bratislavou a Budapešťou je v Maďarsku známa ako rodná obec Viktora Orbána. Nie je to úplne pravda, maďarský premiér tam prežil len časť svojho detstva. Felcsút mu však napriek tomu prirástol k srdcu a na obci to veru poznať. Orbánova „rodná“ obec sú také maďarské Komjatice ministra Jahnátka. Felcsút dnes naši susedia spomínajú pre rôzne veci, všetky však nejako súvisia s premiérom a jeho milovaným futbalom. Prvou je obrovská stavba prezývaná „Orbánova pyramída“, budúci futbalový štadión vedľa premiérovho „rodného“ domu (ozdobeného maďarskou vlajkou). Štadión má mať kapacitu 3500 divákov, pričom celý Felcsút má necelých 1800 obyvateľov. Druhou je miestny futbalový klub, v ktorom premiér sám hrával, ktorého je predsedom a ktorý sa i vďaka jeho podpore prepracoval do domácej druhej ligy. Treťou je takzvaná futbalová akadémia pomenovaná po maďarskej hráčskej legende Ferencovi Puskášovi. Akadémia založená vtedy opozičným politikom Orbánom v roku 2007 má byť základom premiérovej snahy obnoviť maďarský futbal ako jeden z pilierov národnej hrdosti. Futbalový tím akadémie - opäť aj vďaka Orbánovej podpore - už postúpil do domácej prvej ligy. Pre akadémiu postavili aj vlastnú modernú strednú školu a múzeum, a plánujú výstavbu ďalších budov, napríklad krytej haly na tréningy v zime. Podľa webovej stránky akadémie má vo Felcsúte vzniknúť najväčšie centrum na výchovu futbalového dorastu v Európe. Priazeň premiéra sa však prejavuje aj inak. Tento mesiac napríklad vláda nariadila, aby sa obnova už nepoužívanej lokálnej železničky cez Felcsút dostala medzi prioritné investičné projekty. Z rozpočtu tak pôjdu na trať vlastnenú futbalovou akadémiou asi dva milióny eur. Orbán sa bráni, že na výstavbu akadémie nejdú rozpočtové peniaze, ale len peniaze súkromných sponzorov. Verejné peniaze však do akadémie idú nepriamo, jej sponzormi sú totiž podnikatelia bohatnúci z verejných zákaziek. Dobrým príkladom je predseda akadémie, starosta Felcsútu a Orbánov priateľ Lőrinc Mészáros. Bývalý miestny inštalatér a podnikateľ stál podľa spravodajskej stránky magyarnarancs.hu pred krachom, keď sa s Orbánom zoznámil. Od nástupu druhej Orbánovej vlády obrat jeho firmy vďaka verejným zákazkám vzrástol na päťnásobok a spolu s príbuzenstvom získal veľký podiel aj zo štátnej pôdy, ktorú dala vláda na prenájom v rámci programu určeného údajne na podporu farmárov. „Zúčastnil som sa na konkurze ako jediný... kto iný mal vyhrať,“ odôvodnil Mészáros svoj úspech.
Kľúčová úroková sadzba v Maďarsku klesla na nové minimum
http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-banka-uroky-sadzba-pokles/62820-clanok.html
Režijné náklady maďarských domácností klesajú ďalej
http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-domacnosti-naklady-pokles/63128-clanok.html
Maďarský parlament deklaráciou žiada EÚ, aby si ctila suverenitu Maďarska
Odmietajú nátlak Európskej komisie v otázke znižovania režijných nákladov domácností - Ak Brusel nedostane uspokojivé odpovede, potom voči Maďarsku zakročí disciplinárnym konaním
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-parlament-deklaraciou-ziada-eu-aby-si-ctila-suverenitu-madarska/160505/
Otvorili nové slovensko-maďarské cestné prepojenie na východe Maďarska
21. októbra 2013 - (tasr)
Na severovýchode Maďarska otvorili dnes nové cezhraničné cestné spojenie medzi obcami Kéked v Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župe a Trstené pri Hornáde v okrese Košice, informovala agentúra MTI. Pri odovzdávaní investície, ktorej hodnota presahuje dva milióny eur, maďarský štátny tajomník úradu vlády zodpovedný za zahraničné záležitosti a zahraničnú ekonomiku Péter Szijjártó vyhlásil, že počet dopravných prepojení Maďarska a SR sa v nadchádzajúcich siedmich rokoch zdvojnásobí. Szijjártó pripomenul, že na maďarských hraniciach sú cestné prepojenia so susednými krajinami v priemernej vzdialenosti 25 kilometrov, pričom v západnej Európe existujú hraničné úseky, kde priechody sú vzdialené iba poldruha kilometra. Slovensko je podľa jeho slov piatym najdôležitejším obchodným partnerom Maďarska, budovanie nových ciest je preto dôležitým národohospodárskym záujmom. Na programe rozvoja infraštruktúry sa 2. júna dohodli premiéri Robert Fico a Viktor Orbán. V rámci tohto programu je cestný priechod medzi Kékedom a Trsteným pri Hornáde štvrtou investíciou na slovensko-maďarských hraniciach, z ktorých dve sú prepojenia kompou cez Dunaj.
Prezident János Áder na pozvanie zahraničných Maďarov odcestuje do USA a Kanady
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-ader-na-pozvanie-zahranicnych-madarov-odcestuje-do-usa-a-kanady/160168/
MZV: Pred zriadením Vyšehradského domu vo Vietname treba zvážiť finančné aspekty
http://www.hlavnespravy.sk/mzv-pred-zriadenim-vysehradskeho-domu-vo-vietname-treba-zvazit-financne-aspekty/159747/
V Rakúsku i Maďarsku sa počas víkendu triasla zem
http://www.hlavnespravy.sk/v-rakusku-i-madarsku-sa-pocas-vikendu-triasla-zem/159946/
Vlani neštudovalo ani nepracovalo až 19 % mladých Maďarov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-nezamestnanost/61937-clanok.html
Za Evou V. vraj autom uháňal jej druh, tvrdí Heti Világgazdaság
http://www.teraz.sk/zahranicie/eva-varholikova-rezes-sud-madarsko/61954-clanok.html
MSZP a Spolu-PM slávnostne podpísali dohodu o volebnej spolupráci
22. októbra 2013 - (tasr)
Dohodu o volebnej spolupráci medzi Maďarskou socialistickou stranou (MSZP) a mimoparlamentnou stranou Spolu-PM (Együtt-PM) podpísali dnes slávnostne v Budapešti predseda MSZP Attila Mesterházy a šéf Spolu-PM Gordon Bajnai. Agentúra MTI uviedla, že opoziční lídri tak vytvorili aj formálny rámec augustovej dohody, podľa ktorej v parlamentných voľbách 2014 nepostavia spoločného kandidáta na post premiéra, lež vo všetkých individuálnych volebných obvodoch koordinovane iba jedného kandidáta. V 75 obvodoch postaví kandidáta MSZP a v 31 obvodoch Spolu-PM. Ak by ľavica vyhrala voľby, premiérom by bol líder kandidačnej listiny tej strany, ktorá získa lepší volebný výsledok. Mesterházy zdôraznil, že dnešným dňom oficiálne vzniklo definitívne volebné spojenectvo, ktoré už nebudú nikým rozširovať. Cieľom MSZP a Spolu-PM je zosadiť vládu súčasného premiéra Viktora Orbána. Strany sa tiež dohodli, že nebudú viesť kampaň proti sebe. Predseda MSZP pôvodne navrhol primárne voľby na spôsob volieb v USA. Bajnai zase presadzoval, aby sa o kandidátovi na post predsedu vlády nerozhodovalo hlasovaním, ale prieskumom verejnej mienky. Opoziční lídri sa napokon nezhodli a hrozilo, že každý subjekt pôjde svojou cestou. V stredu 23. októbra sa bude konať spoločná demonštrácia väčšiny maďarských ľavicových opozičných síl proti Orbánovej vláde. Okrem MSZP a Spolu-PM sa jej zúčastnia aj predstavitelia Demokratickej koalície (DK), Strany maďarských sociálnych demokratov, strán Liberálni a Slobodní ľudia za Maďarsko - Liberálna strana, ako aj Hnutia moderné Maďarsko.
Treba strhnúť masku Fideszu, zdôrazňovali na zjazde politici MSZP
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-treba-strhnut-masku-fideszu-zdoraznovali-na-zjazde-politici-mszp/159488/
„Fidesz vedie politiku násilia, konfrontácie, svojvôle a bojuje proti Európe“
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-mszp-je-vyzyvatelom-fideszu-vyhlasil-na-zjazde-predseda-a-mesterhazy/159618/
Pochodu Dňa rómskej hrdosti v Budapešti sa zúčastnilo takmer tisíc ľudí
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-pochodu-dna-romskej-hrdosti-v-budapest-sa-zucastnilo-takmer-1000-ludi/159607/
Rodák z Rozhanoviec Leopold Horovitz (1838-1917) portrétoval cisára Františka Jozefa aj Sissi
http://www.hlavnespravy.sk/rozhanovce-rodak-od-kosic-portretoval-cisara-frantiska-jozefa-aj-sissi/159478/
V Maďarsku blahorečili saleziána, popraveného komunistickým režimom
http://www.hlavnespravy.sk/v-madarsku-blahorecili-saleziana-popraveneho-komunistickym-rezimom/159569/
Maďarský veľvyslanec na Slovensku Dr. Csaba Balogh:
Máme pred sebou veľké výzvy, ktoré musíme využiť
http://www.parlamentnykurier.sk/kur222a223-13/3.pdf
O 170-tisíc klesol aj počet Slovákov v SR
„Štatistický pokles príslušníkov maďarskej menšiny na Slovensku treba hľadať medzi Rómami a samotnými Maďarmi, nie u Slovákov.“
http://www.hlavnespravy.sk/sns-vlada-by-mala-vypracovavat-spravu-aj-o-stave-slovenskeho-obyvatelstva/159086/
Národniari očakávajú inváziu vysielateľov v maďarčine
http://www.hlavnespravy.sk/r-rafaj-sns-ocakava-invaziu-vysielatelov-v-madarcine/160901/
Posúvanie hodiniek na zimný čas by zrušilo 85 % Maďarov
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-posuvanie-hodiniek-na-zimny-cas-by-zrusilo-85-madarov/159248/
Na stredoeurópskej olympiáde v informatike získal zlato Slovák
http://www.hlavnespravy.sk/skolstvo-na-stredoeuropskej-olympiade-v-informatike-ziskal-zlato-slovak/159045/
Priemerné mzdy v Maďarsku vzrástli o 3,4 percenta
http://ekonomika.sme.sk/c/6974688/priemerne-mzdy-v-madarsku-vzrastli-o-34-percenta.html
Orbán: V Maďarsku bude do piatich rokov najlacnejšia elektrina v Únii
ekonomika.sme.sk/c/6974645/orban-v-madarsku-bude-do-piatich-rokov-najlacnejsia-elektrina-v-unii.html
Nový slovenský veľvyslanec v Maďarsku odovzdal poverovacie listiny
http://www.hlavnespravy.sk/diplomacia-novy-slovensky-velvyslanec-v-madarsku-odovzdal-poverovacie-listiny/158663/
Vzťahy Maďarsko a Slovensko: „Nastalo pozitívne ticho“
Zsolt Németh: Vláda lepšie presadzuje národné záujmy
http://www.hlavnespravy.sk/nemeth-vlada-lepsie-presadzuje-narodne-zaujmy-vztah-madarska-a-sr-sa-zlepsil/158688/
„Pozitívne ticho“
18. októbra 2013 - (Gregor Martin Papucsek - SRo)
Do práce maďarskej stálej konferencie Budapešť naďalej nemieni zapojiť stranu Most-Híd, pretože je etnicky zmiešaná. Vláda oceňuje, že v maďarsko-slovenských vzťahoch vládne pozitívne ticho, čo má hmatateľné výsledky aj pre maďarskú menšinu na Slovensku a to v podobe dvadsiatich piatich spoločných projektov pripravovaných na obdobie do roku 2020. V rámci príprav na ďalšie veľké zasadanie maďarsko-maďarského konzultačného fóra, takzvanej maďarskej stálej konferencie, ktoré bude siedmeho novembra, robia v Budapešti inventúru aktuálnych úloh a výsledkov. Tento proces riadi štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Zsolt Németh, podľa ktorého schopnosť maďarskej vlády presadzovať národné záujmy v poslednom čase vzrástla a pomohli v tom aj lepšie vzťahy so susedmi. Na našu otázku zhodnotil Németh slovensko-maďarské vzťahy takto: „Môžeme sa tešiť pozitívnemu tichu.” Inak v rámci župných volieb na Slovensku drží palce Maďarsko každej strane, ktorá je ochotná spolupracovať pre záujmy maďarskej menšiny, avšak do fóra maďarskej stálej konferencie nemieni zapojiť stranu Most-Híd, pretože ide v zásade o etnickú a národnú spoluprácu.
Šéfovia diplomacií krajín V4 a SEI pripravujú v Gödöllö akčný plán SEI
http://www.teraz.sk/zahranicie/sefovia-diplomacii-krajin-v4-sei/63024-clanok.html
Lajčák rokoval v Budapešti s partnermi z V4 o západnom Balkáne a Turecku
http://www.hlavnespravy.sk/lajcak-rokoval-v-budapesti-s-partnermi-z-v4-o-zapadnom-balkane-a-turecku/164938/
Orbán v Indii propagoval strednú Európu a V4
http://www.hlavnespravy.sk/orban-v-indii-propagoval-strednu-europu-a-v4/158738/
Ipsos: Vládny Fidesz mierne oslabil, Maďarská socialistická strana posilnila
http://www.hlavnespravy.sk/ipsos-vladny-fidesz-mierne-oslabil-madarska-socialisticka-strana-posilnila/158474/
Jobbik: Ten, kto bol chudobný, je teraz ešte chudobnejší
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-jobbik-ten-kto-bol-chudobny-je-teraz-este-chudobnejsi/158443/
V Dunajskej Strede sa zišli akordeonisti z viacerých krajín
http://www.hlavnespravy.sk/dunajska-streda-v-meste-sa-zisli-akordeonisti-z-viacerych-krajin/158783/
Festival Sziget začne v inom týždni. Kvôli programu hviezd
Organizátori maďarského multižánrového festivalu Sziget sa rozhodli o niekoľko dní posunúť termín jeho konania. Budúci ročník sa tak začne 11. augusta a skončí sa 18. augusta.
http://www.aktuality.sk/clanok/238340/festival-sziget-zacne-v-inom-tyzdni-kvoli-programu-hviezd/
Šéf eurosocialistov: Fico sa zmenil, už nie je populista
http://www.sme.sk/c/6971580/sef-eurosocialistov-fico-sa-zmenil-uz-nie-je-populista.html
Košický miniveľtrh predstaví pútnické miesta na Slovensku i zahraničí
Neobyčajná prehliadka slovenských, českých, ukrajinských a maďarských pútnických miest, cirkevných a sakrálnych pamiatok.
http://www.hlavnespravy.sk/kosice-miniveltrh-predstavi-putnicke-miesta-na-slovensku-i-zahranici/157928/
Komunistického exministra obžalovali v Maďarsku z vojnových zločinov
Béla Biszku ako šéf rezortu vnútra riadil čistky po roku 1956
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-bela-biszka-obzaloba/61379-clanok.html
MOL investuje do nového závodu pri Miškovci 120 miliónov eur
http://ekonomika.sme.sk/c/6971986/mol-investuje-do-noveho-zavodu-pri-miskolci-120-milionov-eur.html
Vláda schválila Správu a postavení a právach národnostných menšín v SR
http://www.hlavnespravy.sk/vlada-schvalila-spravu-a-postaveni-a-pravach-narodnostnych-mensin-v-sr/157877/
O 100-tisíc Maďarov menej na Slovensku oproti roku 1991
Počty ostatných národnostných menšín, ako napríklad rómskej a rusínskej mierne stúpali.
http://www.webnoviny.sk/slovensko/zo-slovenska-sa-za-12-rokov-vytratilo-vy/745131-clanok.html
Maďari idú počtom nadol. Mostu sa správa o menšinách nepozdáva
http://aktualne.atlas.sk/madari-idu-poctom-nadol-mostu-sa-sprava-o-mensinach-nepozdava/slovensko/spolocnost/
Maďarský priemysel medziročne oslabil
http://ekonomika.sme.sk/c/6970978/madarsky-priemysel-medzirocne-oslabil.html
Tešedíkovo nemôže byť Pered, odkazuje minister Kaliňák
http://www.webnoviny.sk/slovensko/tesedikovo-podla-kalinaka-nemoze/752566-clanok.html
Je Pered slovenský, maďarský alebo uhorský?
http://cato.blog.pravda.sk/2013/10/17/je-pered-slovensky-madarsky-alebo-uhorsky/
Tešedíkovo - MO SMK-MKP naďalej bojuje za vrátenie historického názvu obce
http://www.hlavnespravy.sk/tesedikovo-mo-smk-mkp-nadalej-bojuje-za-vratenie-historickeho-nazvu-obce/164986/
Pered je slovanský názov Tešedíkova, odkazuje opozícia vláde
http://www.sme.sk/c/6974681/pered-je-slovansky-nazov-tesedikova-odkazuje-opozicia-vlade.html
Obec Tešedíkovo nepremenujú na Pered, vláda s tým nesúhlasí
http://www.webnoviny.sk/slovensko/obec-tesedikovo-nepremenuju-na-pered/745236-clanok.html
Vyhlásenie poslanca NR SR Árpáda Érseka (Most-Híd) k stanovisku MV SR k zmene názvu obce Tešedíkovo
http://www.hlavnespravy.sk/vyhlasenie-arpada-erseka-k-stanovisku-mv-sr-k-zmene-nazvu-obce-tesedikovo/157517/
Veľvyslanec Peter Weiss prešiel z Budapešti priamo do Prahy, Eduard Kukan to označuje za neobvyklé
20. októbra 2013 - (sita)
Šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák poslal veľvyslanca Petra Weissa z Budapešti rovno do Prahy bez toho, aby si medzitým odpracoval nejaký čas na ministerstve. Podobne exminister obrany za Smer a veľvyslanec pri NATO František Kašický sa stal hneď veľvyslancom v Nórsku. Býva pritom zvykom, že veľvyslanci po návrate na Slovensko strávia nejaký čas v ústredí. Rezort diplomacie hovorí, že také pravidlo neexistuje. Bývalý dvojnásobný minister zahraničných vecí a europoslanec Eduard Kukan (SDKÚ-DS) tvrdí, že v prípadoch Weissa či Kašického ide o veľmi zriedkavú výnimku. Niekdajší predseda Strany demokratickej ľavice (SDĽ) Weiss pôsobil ako veľvyslanec v Maďarsku od roku 2009, Kašický v Bruseli od roku 2008. „Neexistuje pravidlo, že by museli po ukončení svojej misie odpracovať nejaký čas v ústredí. Spravidla to tak býva pri radových diplomatoch, ale u veľvyslancov sa ich ďalšie zaradenie podriaďuje aktuálnym potrebám zahraničnej služby,” reagoval šéf tlačového odboru rezortu zahraničia Peter Susko. Rozhodnutie o návrate veľvyslancov do ústredia alebo o ich ďalšom vyslaní tak podľa Suska závisí od potrieb slovenskej diplomacie a je výsledkom konzultácií medzi ministrom zahraničných vecí, premiérom a prezidentom. Weiss či Kašický podľa Suska nie sú ani prví ani jediní, rovnakým spôsobom rezort postupoval v minulosti pri menovaní veľvyslancov Petra Kmeca, Jána Kuderjavého či Milana Zachara. Exminister zahraničia Kukan hovorí, že na Slovensku sa používa systém rotácie. Znamená to, že veľvyslanca vyšlú do zahraničia zvyčajne na štyri roky, potom sa vracia do ústredia, kde odpracuje dva alebo tri roky. „Ak veľvyslanec po uplynutí tých troch či štyroch rokov je priamo vyslaný do inej krajiny, to je výnimka. Na Slovensku sa to využíva veľmi zriedkavo, ale takéto výnimky sa už vyskytli,” dodal.
Slováci z Nadlaku si medzinárodnou konferenciou pripomenuli spolužitie s Rumunmi
15. októbra 2013 - (tasr)
V mestečku Nadlak, ktoré je považované za centrum slovenskej menšiny v Rumunsku, sa dnes uskutočnila medzinárodná konferencia na tému spolužitia Slovákov a Rumunov, ktorá sa konala pri príležitosti spomienok na 210. výročie príchodu Slovákov do Nadlaku. Na konferencii vystúpil aj minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák. Organizátorom podujatia je mesto Nadlak v spolupráci s Demokratickým zväzom Slovákov a Čechov v Rumunsku (DZSČR), čo je organizácia, ktorá politicky zastupuje záujmy slovenskej menšiny v Dolnej komore rumunského parlamentu. Podujatie pomohli zorganizovať Ministerstvo zahraničných vecí Rumunska, Veľvyslanectvo SR v Bukurešti, rumunský Úrad pre interetnické vzťahy a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Záštitu nad konferenciou prevzali premiér oboch krajín, Victor Ponta a Robert Fico. Za slovenskú stranu na konferencii vystúpil Miroslav Lajčák, úvodné slovo mal jeho rezortný kolega z Rumunska Titus Corlatean. Konferencia nadobudla medzinárodný rozmer vystúpením zástupkyne generálneho tajomníka Rady Európy Gabrielly Battaini-Dragoniovej. Konferenciou si miestni Slováci pripomenuli 210. rokov svojej existencie na Dolnej zemi a pod sloganom „Nadlak - kultúrny model” bola vítanou príležitosťou na ocenenie dobrého spolužitia slovenskej menšiny s väčšinovým rumunským obyvateľstvom a zhodnotením dobrej medzivládnej rumunsko-slovenskej spolupráce. Na konferencii vystúpil aj podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Prochácka, predstavitelia mesta a DZSČR. Šéf slovenskej diplomacie využil túto príležitosť na bilaterálne rokovania s rumunským ministrom zahraničných vecí Titusom Corlateanom. Po ukončení konferencie má M. Lajčák na programe návštevu hlavných kultúrnych a správnych inštitúcií Slovákov v Nadlaku. V sprievode nadlackého starostu Vasile Ciceaca, poslanca DZSČR Adriana Merku, slovenského veľvyslanca v Rumunsku Jána Gábora navštívi slovenské gymnáziu, J.G. Tajovského, evanjelický kostol a ústredie Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku. V Nadlaku žije zhruba 3800 Slovákov, čo predstavuje polovicu miestneho obyvateľstva. Počet príslušníkov slovenskej menšiny v Rumunsku v posledných rokoch ubúda. Najpočetnejší stav slovenskej komunity bol zaznamenaný v medzivojnovom období 20. storočia.
Príhovor ministra Lajčáka na konferencii v Nadlaku, 15.10.2013 (mp3; 7,11 MB)
http://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_AF4A05D11C226F94C1257C0500396103_SK/$File/2013-10-15%20Lajcak%20Nadlak%20konferencia.mp3
Príhovor ministra Lajčáka na tlačovej konferencii (mp3; 2,91 MB)
http://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_EE965B70DB1BE4F1C1257C05003AF551_SK/$File/2013-10-15%20Lajcak%20Nadlak%20tlacovka.mp3
Minister M. Lajčák otvoril medzinárodnú konferenciu venovanú slovenskej menšine v Nadlaku a rokoval s partnermi
http://www.mzv.sk/servlet/content?MT=/App/WCM/main.nsf/vw_ByID/ID_EA7419BDE7ECAA99C1257B4A002DA134_SK&OpenDocument=Y&LANG=SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/%28vw_ByID%29/ID_23A5773A366F3774C1257C050046B5EF
Medzinárodná konferencia 210 rokov spolužitia Slovákov a Rumunov, Nadlak - kultúrny model
http://www.uszz.sk/data/files/program_conferinta%20Nadlac_SK.pdf
Martin - Slováci z Dolnej zeme ako téma výstavy
V minulom týždni v Slovenskom národnom múzeu sprístupnili výstavu o kultúrnych tradíciách dolnozemských Slovákov.
21. októbra 2013 - (Viera Legerská - sme.sk)
So životom Slovákov na Dolnej zemi sa môžete zoznámiť na výstave fotografií znázorňujúcich kultúrne tradície dolnozemských Slovákov, ktorá je sprístupnená v Slovenskom národnom múzeu v Martine. Fotografie, zhromaždené počas terénnych výskumov Katedry manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, sú obrazom slovenských menšinových spoločenstiev na území Maďarska, Rumunska a srbskej Vojvodiny od polovice 90. rokov minulého storočia. Dokumentujú spôsob života a kultúry najmä vo vidieckom prostredí. Súčasne s otvorením výstavy pokrstili v múzeu publikáciu Slováci v Srbsku z aspektu kultúry. Ponúka jedinečný prehľad lokalít v dnešnom Srbsku, v ktorých si Slováci už vyše dve a pol storočia zachovávajú a rozvíjajú vlastné kultúrne tradície. V takmer štyridsiatke miest majú Slováci organizovaný kultúrny život vo všetkých zložkách a na všetkých úrovniach. Čitateľa oboznamuje s dôležitými historickými údajmi, osobnosťami a dielami, ktoré sú základom tradícií tamojších Slovákov. Poskytuje prehľad o geografických, demografických, historických, ale najmä kultúrnych kontextoch slovenskej menšiny.
V Nadlaku rokovala Komisia pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2899/v-nadlaku-rokovala-komisia-pre-skolstvo-a-vzdelavanie-uszz
Juraj Dolnozemský (85)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=495366560562325&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1&ref=nf
Básnik a zberateľ hmotnej kultúry Slovákov v Maďarsku. Narodený: 14. 11. 1928 v Slovenskom Komlóši. Vlastným menom Juraj Antal. V rodisku pôsobil ako predseda miestnej organizácie Zväzu Slovákov v Maďarsku a ako významný spolupracovník mesačníka Komlóšsky hlásnik. Bol zakladajúcim členom Združenia slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku, je čestným členom Spolku slovenských spisovateľov. Dielo - básnické zbierky: Večerný dážď (1988), Ťarcha páperia (1994), November (1995), Doma (1998), Vernosť (2002), V okovách času (2006), Živé korene (2013). - „Naše dejiny neodškriepiteľné zostávajú verné, / do spomienok pradávnych zakorenené, / po svete roztrúsené, spiace v cintorínoch, / zvučiace v tuhých rýmoch.” (Už aj preto) - „Veď vernosť dopredu nádeje ženie. / Ja pevne verím v novuzrodenie!“ (Budapeštianskym Slovákom) - „Úspechy si sami musíme vydobyť / v najhlbšom vnútri ochraňovať vernosti zlatú niť!“ (Zlatá niť)
Slovenská národnostná samospráva v Slovenskom Komlóši, nadácia Za komlóšskych Slovákov a Nadácia za slovenskú národnostnú vzdelanosť usporiadajú dňa 14. novembra o 16.30 hod. otvorenie mesiaca slovenských podujatí Z pokolenia na pokolenie. V Slovenskej základnej škole otvoria výstavu Františka Zelmana s názvom Naša národnosť vo fotografiách a o 17. hod. sa začína literárny večierok pri príležitosti 85. narodenín básnika Juraja Antala Dolnozemského, ktorý bude zároveň prezentáciou zbierky Živé korene. Moderátorkou literárneho večierka bude Alžbeta Hollerová Račková. Podujatie podporili Slovenská samospráva Békešskej župy a regionálne stredisko Osvetového centra CSSM v Slovenskom Komlóši. (ĽuNo)
Slovenský film v sľubnej kondícii
XXI. prehliadka slovenských filmov a odborný seminár v Budapešti
https://www.facebook.com/events/759888714036706/?ref=notif&notif_t=plan_user_invited
21. Prehliadka slovenských filmov v Budapešti, spojená s odborným seminárom Slovenský film v sľubnej kondícii, sa uskutoční v Slovenskom inštitúte, viac informácií nájdete na www.sibudapest.mfa.sk. Týždeň slovenskej kinematografie v Segedíne sa koná v Kine Grand Café, viac informácií nájdete na http://grandcafe.szeged.hu/.
V Maďarsku majú slovenské filmy svojich pravidelných divákov
8. novembra 2013 - (sfú)
Jeden z novembrových týždňov patrí každoročne v dvoch maďarských mestách slovenskému filmu. V Budapešti a v Segedíne sa tam pravidelne konajú prehliadka a seminár zamerané na prezentáciu našej kinematografie. Už 21. ročník Prehliadky slovenských filmov v Budapešti sa tento rok uskutoční od 11. do 13. novembra a prehliadke Týždeň slovenskej kinematografie v Segedíne bude patriť termín od 14. do 20. novembra. Prehliadka slovenských filmov v Budapešti a Týždeň slovenskej kinematografie v Segedíne verejnosti predstavia filmy z obdobia posledných dvoch rokov, ktoré úspešne reprezentujú našu kinematografiu na významných zahraničných podujatiach. Súčasťou budapeštianskej prehliadky bude aj tradičný odborný filmový seminár, tentoraz sústredený na tému Slovenský film v sľubnej kondícii. Počas oboch podujatí maďarskí diváci uvidia filmy Môj pes Killer Miry Fornay, ktorý svoju úspešnú festivalovú cestu odštartoval na tohtoročnom rotterdamskom festivale, odkiaľ si odniesol hlavnú cenu. Z hraných filmov sa v Budapešti premietne aj druhý celovečerný film Juraja Lehotského Zázrak a snímka Mariany Čengel Solčanskej Miluj ma alebo odíď. Kolekciu celovečerných filmov doplnia dokumenty Kauza Cervanová Roberta Kirchhoffa, Nový život Adama Oľhu, Exponáty alebo príbehy z kaštieľa Pala Korca, Absolventi - Sloboda nie je zadarmo Tomáša Krupu a Hviezda Andreja Kolenčíka. Do programu sú zaradené aj animované snímky a dva filmové bloky poslucháčov Filmovej a televíznej fakulty bratislavskej VŠMU. Významnou udalosťou bude premiérové medzinárodné uvedenie slovenského filmu Robinson a Crusoe režiséra Jána S. Sabola. Ide o celovečerný hraný experimentálny film, približujúci dvoch vojakov, slovenského a maďarského, ktorí sa ocitli na opustenom ostrove. Podľa slov režiséra „jeho témou je nekomunikácia či presnejšie komunikačná bariéra medzi nimi a z toho vznikajúce nedorozumenia. Jediným možným východiskom je ich vzájomná spolupráca.” Film svojím zameraním a voľbou témy prispieva k zámeru oboch podujatí v Budapešti i v Segedíne, ktorým je nielen snaha predstaviť našu kultúru v zahraničí, ale aj poukázanie na vzájomné zbližovanie kultúr ako na jednu z možností spolupráce dvoch odlišných krajín. Dva večery budapeštianskej prehliadky budú zamerané tematicky. Pod názvom Dva filmy z našej histórie sa premietne diskutovaná dokumentárna snímka Hodina dejepisu režiséra Dušana Trančíka za jeho osobnej účasti, ktorá skúma ako vnímajú Trianonskú zmluvu maďarskí a slovenskí študenti gymnázií. Uvedený bude aj dokument v réžii Anny Gruskovej Rabínka o Gisi Fleischmannovej, ktorá pomohla zachrániť tisíce Židov počas temnej kapitoly slovenských i európskych dejín. Snímka z roku 1979 A pobežím až na kraj sveta o zdravotne postihnutom dievčati, ktorá vznikla na motívy prózy Márie Ďuríčkovej, bude súčasťou večera venovaného jej režisérovi pod názvom Pocta Petrovi Solanovi. Týždeň slovenskej kinematografie v Segedíne doplní dokumentárna snímka Adama Hanuljaka Chránené územie, približujúca život hercov banskobystrického Divadla z Pasáže. Filmy sa budú premietať s lektorskými úvodmi, divákom ich priblížia Peter Dubecký, generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu (SFÚ) a filmový estetik a teoretik Peter Michalovič. Vstup na projekcie oboch podujatí je voľný.
Večierok s Evou Fábiánovou v XIII. obvode Budapešti
Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti 24. októbra 2013 v obvodnom Dome národností usporiadala vernisáž výstavy fotografií a literárny večierok s Evou Fábiánovou. Výstavu otvoril novinár a literát Imrich Fuhl, v krátkom kultúrnom programe vystúpili členovia Budapeštianskeho speváckeho zboru Ozvena a žiačky slovenskej školy v Budapešti: Laura a Vanessa Glückové (harmonika - spev) a recitátorka Adriena Kováčová. - O Eve Fábiánovej: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=488135011285480&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1&ref=nf
Eva Fábiánová pochádza zo Santova (Pilisszántó), narodila sa 4. januára 1975 v Budapešti. Po skončení slovenskej školy v Budapešti študovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní univerzity bola tlačovou referentkou Celoštátnej slovenskej samosprávy, potom sa stala vedúcou rubriky maďarského denníka Új Szó v Bratislave a už desať rokov je redaktorkou (najnovšie zástupkyňou šéfredaktorky) Ľudových novín, týždenníka Slovákov v Maďarsku. Redigovala aj ročenku Náš kalendár. Poéziou sa začala zaoberať už v základnej škole. Jej prvá samostatná zbierka básní s názvom Na margo slov vyšla roku 2004. Bola podpredsedníčkou Združenia slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku. Svoje básne pravidelne publikuje v Ľudových novinách, v Našom kalendári, ako aj v antológii pilíšskych literátov „Pod Pilíšom - tam je náš svet” (r. 2008). S fotografovaním, ktoré sa stalo súčasťou jej práce, sa začala zaoberať z núdze. Postupne si obľúbila túto formu prejavu a často siahne po fotoaparát aj zo záľuby.
Občianske združenie Bratislavské rožky
www.bratislavskerozky.sk
Pozvánka na prezentáciu kníh
https://www.facebook.com/events/447679045342380/?source=1
Prezentácia kníh Margit Garajszki: Bartók a Évy Bolemant: Kempelen pod moderátorskou taktovkou Martina Vaneka. Knihy pokrstí spisovateľka Petra Nagyová-Džerengová. Knihy vyšli v rámci edície Bratislavské rozprávky a chcú deťom predstaviť známe osobnosti, ktorých mená sa spájajú s Bratislavou. Rozprávkové knihy ilustroval Šimon Matrka.
Stavební robotníci zo Slovenska v Budapešti
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/897-stavebni-robotnici-zo-slovenska-v-budapeti
Z dovalovskej chalupy do budapeštianskych palácov
http://liptov.sme.sk/c/5125720/jan-nepomuk-bobula-vysiel-z-dovalovskej-chalupy-do-budapestianskych-palacov.html
Sympózium v Budapešti
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=494490583983256&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1&ref=nf
SNK prezentovala v macedónskom Skopje knihu Proglas
http://www.hlavnespravy.sk/martin-snk-prezentovala-v-macedonskom-skopje-knihu-proglas/165764/
Minister Čaplovič ukončil návštevu Srbska
http://www.kulpin.net/aktuality/minister-caplovic-ukoncil-navstevu-srbska.html
Slovenčina v zahraničí je témou, ktorá inšpiruje i motivuje
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2897/slovencina-v-zahranici-je-temou-ktora-inspiruje-i-motivuje
O slovenčine v zahraničí
Medzinárodná konferencia Slovenčina vo svete 2013 - súčasný stav a perspektíva
Problematika stavu slovenského jazyka, kontextu jeho historického vývoja a používania po súčasnosť, najmä však otázky jeho rozvoja, rôznych foriem výučby a ich perspektív v zahraničí, aj s prihliadnutím na využitie moderných informačných technológií...
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2890/o-slovencine-v-zahranici-na-medzinarodnej-konferencii-v-bratislave
Medzinárodná konferencia o slovenčine za hranicami
http://www.aktuality.sk/clanok/238802/v-bratislave-zacala-medzinarodna-konferencia-o-slovencine-za-hranicami/
Mladí Slováci z Maďarska a Srbska na Slovensku
Hronec 2013 - Škola v prírode - Poznaj svoje korene
V poradí už šiesty ročník Školy v prírode - Poznaj svoje korene sa koná od 15. septembra do 25. októbra 2013 v Rekreačnom zariadení Poniklec v Hronci pri Brezne. Účastníkmi 5 turnusov Školy v prírode sú najmä žiaci základných škôl, ale aj stredo- a vysokoškoláci, ako aj pedagógovia-slovenčinári zo škôl, ktoré sa zapojili do programu - po prvýkrát nielen z Maďarska, ale aj zo Srbska. Spolu ide o 300 účastníkov. Cieľom programu je v slovenskom prostredí zabezpečiť pre žiakov slovenských národnostných škôl možnosť zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku; prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu; pripraviť sa na štátnu skúšku zo slovenského jazyka a spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska. - Foto: www.oslovma.hu
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1377239019183527&set=a.1375850852655677.1073741828.1375752655998830&type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=487166204715694&id=147596498672668
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2861/slovenski-ziaci-z-madarska-a-srbska-v-skole-v-prirode-v-hronci
Mlynky - Konferencia 10 rokov systému inštitúcií CSSM
Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) 19. októbra 2013 v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch usporiadala konferenciu 10 rokov systému inštitúcií CSSM - výsledky a perspektívy.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.486078321491149.1073741862.147596498672668&type=3
Už desať rokov funguje v Maďarsku systém slovenských inštitúcií, ktoré spravuje CSSM
20. októbra 2013 - (Gregor Martin Papucsek - Rozhlasová stanica Slovensko)
Už desať rokov funguje v Maďarsku systém slovenských inštitúcií, ktoré spravuje Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM). Pri tejto príležitosti zhodnotili úlohy jednotlivých ustanovizní na konferencii v Stredisku pilíšskych Slovákov v obci Mlynky. „To bol obrovský obrat v našom živote, v našej činnosti“ - hovorí predseda CSSM Ján Fuzik. „Sme mohli jednak preberať inštitúcie, zakladať nové, prevádzkovať. Patríme medzi národnosti, ktoré majú najviac inštitúcií.“ Patrí medzi ne šesť kultúrnych inštitúcií: výskumný ústav, divadlo, pedagogické metodické centrum a ďalšie. Okrem toho štyri školy, no a piatu, budapeštiansku slovenskú školu by chceli vziať pod svoju správu budúci rok. Zmyslom tohto systému je to, že činnosť týchto inštitúcií nie je ohrozená. Ich financovanie zabezpečuje v štátnom rozpočte osobitná kapitola už od roku 2006. V súčasnosti sú to približne 4 milióny eur ročne. Predseda CSSM Ján Fuzik: „Veľmi dôležitá je odborná aj finančná podpora materskej krajiny, Slovenskej republiky pre naše inštitúcie. Veď zabezpečujú doškoľovania pre našich pedagógov, pre naše školy. Dostávame grantové podpory na naše akcie, na činnosť týchto inštitúcií a vidíme aj úprimný záujem z ich strany.
O spoločných dolnozemských projektoch v Segedíne
http://www.slovackizavod.org.rs/vesti/vid/9925
Letná škola žurnalistiky a Online kurz žurnalistiky pre novinárov z krajanských médií
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2885/letna-skola-zurnalistiky-2014-pre-novinarov-z-krajanskych-medii
Online kurz žurnalistiky a jazykové okienko Slovenčina v pohybe na portáli ÚSŽZ slovenskezahranicie.sk od 8. novembra 2013 do 20. júna 2014
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/stranka/91/zurnalistika-online
Stretnutie v pivnickom poli
48. Medzinárodný festival spevákov-sólistov slovenských pôvodných ľudových piesní
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/436/stretnutie-v-pivnickom-poli-2013
Osobnosti slovenského zahraničia v svetle bádania na vedeckej konferencii Mosty priateľstva v Banskej Bystrici
http://www.uszz.sk/data/files/Konferencia%20Mosty%20priatelstva%20BB.pdf
Súbeh na miesto riaditeľa Osvetového centra CSSM
http://www.slovaci.hu/sk/aktuality/1-latest-news/287-2013-10-10-14-46-22.html
Osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí získalo vlani 785 ľudí
http://www.hlavnespravy.sk/nrsr-osvedcenie-slovaka-zijuceho-v-zahranici-ziskalo-vlani-785-ludi/163966/
NR SR zobrala na vedomie Správu o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí
Národná rada Slovenskej republiky sa na svojej 25. schôdzi zaoberala na rokovaní v pléne v pondelok 28. októbra 2013 Správou o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí za rok 2012 a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2014.
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2898/narodna-rada-sr-zobrala-na-vedomie-spravu-o--statnej-politike-vo--vztahu-k-slovakom-zijucim-v-zahranici
Priebeh rozpravy, jednotlivých vystúpení a faktických poznámok:
1.časť: čas na videu od 70:15 do 121:40
http://mmserv2.nrsr.sk/NRSRInternet/Rokovanie/771/
2.časť: čas na videu od 86:35 do 134:20
http://mmserv2.nrsr.sk/NRSRInternet/Rokovanie/772/
Matovičovci: Slovenský dom v Prahe vraj tunelovali
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/297255-matovicovci-slovensky-dom-v-prahe-vraj-tunelovali/
Otrávil zlodejov - Pridal do svojho vína nemrznúcu zmes
http://www.topky.sk/cl/11/1367670/Muz-dal-do-vina-nemrznucu-zmes--Chcel-som-otravit-zlodejov-
Pašerák cigariet zaútočil pri hranici s Maďarskom na colníka
http://aktualne.atlas.sk/paserak-cigariet-zautocil-pri-hranici-s-madarskom-na-colnika/dnes/regiony/
V Burgenlande odhalili maďarsko-slovenskú skupinu podvodníkov
http://www.hlavnespravy.sk/rakusko-v-burgenlande-odhalili-madarsko-slovensku-skupinu-podvodnikov/159309/
Podozrivým zo série vlámaní v okrese Rimavská Sobota je občan Maďarska
http://www.hlavnespravy.sk/policia-podozrivym-zo-serie-vlamani-v-okrese-rimavska-sobota-je-obcan-madarska/161338/
Slovak Press Photo
http://www.slovak-press-photo.sk/
Na Bratislavskom hrade je výstava prvých a jediných fotografií Štúrovcov
http://www.hlavnespravy.sk/na-bratislavskom-hrade-je-vystava-prvych-a-jedinych-fotografii-sturovcov/164909/
F. Palko: Prilákajme čínskych turistov, v zahraničí míňajú najviac
http://www.hlavnespravy.sk/oznamenie-f-palko-prilakajme-cinskych-turistov-v-zahranici-minaju-najviac/162412/
Vznik ČSR
http://www.teraz.sk/tag/vznik-csr
P. Paška: Bez vzniku Československa by nebolo suverénne Slovensko v EÚ
http://www.teraz.sk/slovensko/paska-vznik-ceskoslovenska/62442-clanok.html
J. Mikloško: Nebyť Československa, slovenský národ by neexistoval
http://www.teraz.sk/slovensko/miklosko-vznik-ceskoslovenska-vyrocie/62443-clanok.html
Z histórie a súčasnosti Sviatku všetkých svätých
http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/sviatok-vsetkych-svatych/5959-clanok.html
Sviatok všetkých svätých a Spomienka na všetkých verných zosnulých
Halloween sa vraj prieči podstate toho, čo oslavuje cirkev
http://www.oslovma.hu/index.php/en/aktuality/151-aktuality3-aktuality3/539-sviatok-vetkch-svatch-halloween-i-duiky
V Prahe odhalili tabuľu Vavrovi Šrobárovi
http://www.hlavnespravy.sk/cr-na-odhaleni-tabule-vavrovi-srobarovi-sa-zucastnili-ministri-kultury-cr-a-sr/167123/
Vavro Šrobár: Osvobodené Slovensko - Pamäti z rokov 1918-1920
Sebaurčovacie právo pre slovenský národ
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/dokumenty/178-dokumenty3-dokumenty3/1011-sebaurovacie-pravo-pre-slovensk-narod
2:4 - Táto prehra sa zapísala do dejín slovenského hokeja
Pred desiatimi rokmi v Budapešti: Otrasné reprezentačné dresy a k tomu z hanby kabát, po ktorom sa Slovensku škodoradostne posmieval celý hokejový svet...
http://www.cas.sk/clanok/264785/pamatate-si-najskaredsie-hokejove-dresy-slovakov-na-smetisko-ich-poslali-madari.html
Pozvánky
Netradičná prezentácia aktuálnej tvorby z oblasti maďarských a slovenských (a uhorských) dejín formou „panelovej diskusie“. V spolupráci s Centrom pre európsku politiku (CEP) a Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied:
https://www.facebook.com/events/619697088069399/?hc_location=stream
Prezentácia kníh maďarských autorov v slovenskom preklade
http://www.pozsony.balassiintezet.hu/sk/biblioteka-2013
Historický kalendár
16. októbra 1710
Narodil sa v oblasti dnešného Žitného ostrova vojvodca, poľný maršal a hlavný veliteľ cisárskych vojsk bojujúcich proti Turkom Andrej Hadík, potomok slovenského zemianskeho rodu. Zomrel 12. 3. 1790.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Andrej_Hadik
Maršal Andrej Hadík - vojvodca a prezident dvorskej vojnovej rady
http://www.snk.sk/swift_data/source/NBU/Zborniky/Jessenius/Seges.pdf
16. októbra 1994
Zomrel v americkom Clevelande básnik a prekladateľ Karol Strmeň (vl. menom Karol Bekéni), predstaviteľ katolíckej moderny. (Ako deň úmrtia sa uvádza aj 15. alebo 21. október.) - Narodil sa 9. apríla 1921 v Slovenskom Mederi (dnes Palárikovo).
http://sk.wikipedia.org/wiki/Karol_Strme%C5%88
Mozaika z biografie Karola Strmeňa
http://www.snk.sk/swift_data/source/NbiU/Biograficke%20studie/28/bs28_101_106.pdf
18. októbra 1984
Zomrel rodák z Békešskej Čaby, ľudový básnik a prozaik, autor divadelných hier Ján Gerči.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/150
19. októbra 1918
Ferdinand Juriga ako jediný slovenský poslanec v uhorskom sneme predniesol prejav, v ktorom deklaroval právo Slovákov na sebaurčenie ako slobodného a rovnoprávneho národa.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/dokumenty/178-dokumenty3/1011-sebaurovacie-pravo-pre-slovensk-narod
22. októbra 1811
Narodil sa skladateľ, klavírny virtuóz, pedagóg, dirigent a významná osobnosť hudobného novoromantizmu Franz Liszt. Zomrel 31. 7. 1886.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Franz_Liszt
22. októbra 1882
Zomrel maďarský básnik a prekladateľ János Arany, účastník revolučných bojov v rokoch 1848-49. Narodil sa 2. 3. 1817.
22. októbra 1885
Zomrel v Drienčanoch (okres Rimavská Sobota) folklorista, zberateľ ľudových piesní a povestí, predstaviteľ štúrovskej generácie Pavol Dobšinský. Z jeho tvorby sú najznámejšie Slovenské povesti a Prostonárodné slovenské povesti. Narodil sa 16. 3. 1828.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pavol_Dob%C5%A1insk%C3%BD
22. októbra 1915
V Clevelande v USA prijali zástupcovia českých a slovenských politických strán dohodu - Clevelandskú dohodu o jednotnom postupe v boji za spoločný samostatný štát Čechov a Slovákov.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Clevelandsk%C3%A1_dohoda
22. októbra 1919
Narodil sa v Svederníku maliar, grafik a ilustrátor Vincent Hložník, ktorého rozsiahle dielo sa stalo základom slovenského moderného výtvarného umenia. Zomrel 10. 12. 1997.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vincent_Hlo%C5%BEn%C3%ADk
23. októbra 1956
V Maďarsku vypuklo po masových demonštráciách ozbrojené povstanie proti komunistickému režimu, ktoré neskôr potlačili sovietske vojenské jednotky.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/183-archiv-politika-archiv-politika/525-vroie-maarskeho-povstania-z-roku-1956
24. októbra 1797
Narodil sa vo Veselom katolícky biskup a národno-kultúrny dejateľ, prvý predseda Matice slovenskej Štefan Moyzes, významný reprezentant slovenského národného a politického života 50. a 60. rokov 19. storočia. Zomrel 5. 7. 1869.
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Moyzes
25. októbra 1996
Zomrel aktívny účastník Slovenského národného povstania (SNP), spisovateľ, publicista, scenárista, redaktor, literárny kritik Vladimír Mináč, predseda Matice slovenskej. Medzi jeho najznámejšie diela patria napríklad romány Smrť chodí po horách, Dlhý čas čakania, Zvony zvonia na deň, Dúchanie do pahrieb. Ako scenárista sa podieľal napríklad na divácky úspešnom filme Kapitán Dabač. Narodil sa 10. 8. 1922.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Min%C3%A1%C4%8D
2. novembra 1938
www.oslovma.hu/XXX/Arbitraz.pdf
Viedenská arbitráž
http://sk.wikipedia.org/wiki/Prv%C3%A1_viedensk%C3%A1_arbitr%C3%A1%C5%BE
Pod diktátom hitlerovského Nemecka bola vo Viedni medzi Maďarskom, Poľskom a ČSR podpísaná tzv. viedenská arbitráž. Na jej základe horthyovské Maďarsko okupovalo južné a východné Slovensko a Poliaci obsadili niektoré obce na Spiši a Orave.
Dušan Čaplovič k výročiu Viedenskej arbitráže
http://www.hlavnespravy.sk/vyhlasenie-minister-skolstva-d-caplovic-k-vyrociu-viedenskej-arbitraze/165645/
„Maďarsko by sa malo pri výročí Viedenskej arbitráže SR ospravedlniť“
KSI: Nezorganizovanie spomienky na Viedenskú arbitráž je príkladom straty pamäte
http://www.teraz.sk/slovensko/madarsko-viedenska-arbitraz-sns-rafaj/63256-clanok.html
V Budapešti odhalili k výročiu 1. Viedenskej arbitráže Horthyho bustu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-horthy-viedenska-arbitraz/63331-clanok.html
8. novembra 1872
Narodil sa v Sarvaši právnik, klavirista, hudobný skladateľ a publicista Dezider Lauko, ktorý sa pri svojej tvorbe inšpiroval slovenskými ľudovými piesňami. Zomrel 2. 12. 1942 v Bratislave.
8. novembra 1936
Narodil sa v obci Réca etnomuzikológ a vysokoškolský pedagóg Alexander Móži. Bol renomovaným zberateľom ľudových piesní v rôznych obciach a regiónoch na Slovensku i u Slovákov žijúcich v Maďarsku. Titul doktora filozofie získal v Budapešti, pôsobil aj v Sarvaši a Pécsi, venoval sa o. i. slovensko-maďarským hudobným vzťahom. Zomrel 5. 8. 2008.
http://www.osobnosti.sk/osobnost_tlac.php?ID=59520
Páči sa mi to
www.oslovma.hu

