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Prezident SR udelil Anne Ištvánovej Rad Bieleho dvojkríža III. triedy In memoriam - „V zahraničí je 900.000 potenciálnych maďarských voličov“ - Srdcom Slováci, v Hronci ako doma - Fidesz zoštátňuje, čo sa dá. Projekty aj učebnice - Historik: Maďari si myslia, že sú niečo viac, majú to z čias monarchie - Slovenský národovec zachránil osobnosť, ktorá bola kľúčovou pre maďarskú históriu - Prerušené rokovanie Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín - Historický kalendár
Vybral a zostavil: Imrich Fuhl
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2014/ImrTSl01.rtf
Páči sa mi to: www.oslovma.hu
Prezident SR udelil Anne Ištvánovej Rad Bieleho dvojkríža III. triedy In memoriam
7. januára 2014 udelil prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič pri príležitosti 21. výročia samostatnej slovenskej štátnosti vyznamenania. Ocenil nimi prácu, úspechy, občianske postoje a zásluhy o dobré meno Slovenska v zahraničí 16 osobností z rôznych sfér spoločenského života. V Rytierskej sieni Bratislavského hradu zaznelo laudatio aj na počesť Anny Ištvánovej, dlhoročnej výnimočnej zástankyne a podporovateľke slovenskej menšiny v Maďarsku. Anna Ištvánová zomrela po dlhej a ťažkej chorobe 2. januára 2014, iba päť dní pred slávnostným okamihom, ktorý by bol pre ňu veľkým a zaslúženým zadosťučinením za jej prínos pre celý slovenský krajanský svet. Prezident SR vysokým vyznamenaním ocenil celoživotnú obetavú krajanskú činnosť a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí, o ktoré sa v bašte dolnozemských Slovákov v Maďarsku - Békešskej Čabe Anna Ištvánová pričiňovala niekoľko desaťročí svojím dennodenným prístupom a vkladom v špecificky neľahkých podmienkach oživotvorenia slovenského jazyka a kultúry, ich vzdelanostného a spoločenského zázemia, a tým aj náležitej akceptácie Slovákov väčšinovým maďarským národom. Štátne vyznamenanie pre zosnulú Annu Ištvánovú prevzal z rúk Ivana Gašparoviča na slávnostnom akte Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2968/prezident-sr-udelil-anne-istvanovej-rad-bieleho-dvojkriza-iii-triedy-in-memoriam
Anna Ištvánová nás navždy opustila - Česť jej pamiatke!
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/151-aktuality3-aktuality3/1116-anna-itvanova-nas-navdy-opustila-es-jej-pamiatke
Zomrela Anna Ištvánová, Slovákom v Maďarsku bude veľmi chýbať
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2965/zomrela-anna-istvanova-slovakom-v-madarsku-bude-velmi-chybat
Zomrela predsedníčka Čabianskej organizácie Slovákov Anna Ištvánová
http://www.aktuality.sk/clanok/242977/zomrela-predsednicka-cabianskej-organizacie-slovakov-v-madarsku-anna-istvanova/
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-zomrela-predsednicka-cabianskej-organizacie-slovakov-anna-istvanova/195247/
Posledná rozlúčka: 14. januára 2014 o 10. hodine v békeščabianskom Dome slovenskej kultúry
Čabianska organizácia Slovákov s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že 2. januára 2014 v 59. roku svojho života po dlhej a vážnej chorobe úradujúca predsedníčka organizácie a riaditeľka Domu slovenskej kultúry Anna Ištvánová nás na večnosť opustila. V znamení jej poslednej vôle rozlúčka s ňou sa bude konať v Dome slovenskej kultúry 14. januára 2014 v utorok o 10. hodine. Všetci tí, ktorí si ju ctili a mali ju radi, svoju sústrasť môžu vyjadriť položením kvetu. Na posledný odpočinok ju odprevadí jej blízka rodina v jej rodisku.
Prezident Gašparovič naposledy udeľoval štátne vyznamenania
http://www.webnoviny.sk/slovensko/prezident-udeloval-vyznamenania-dostal/775221-clanok.html
Súčasná slovenská divadelná scéna sa predstaví v New Yorku
http://www.hlavnespravy.sk/kultura-sucasna-slovenska-divadelna-scena-sa-predstavi-v-new-yorku/197048/
Performatívna scéna krajín V4
http://gregi.net/clanky/divadelny-ustav-prezentuje-sucasnu-slovensku-divadelnu-scenu-v-new-yorku/
Príbuznosť jazykov obyvateľov Európy
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=523346001097714&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1
Briti na práci Slovákov a iných imigrantov zarábajú miliardy. Prečo sa ich boja?
http://ekonomika.etrend.sk/svet/briti-na-praci-slovakov-a-inych-imigrantov-zarabaju-miliardy-preco-sa-ich-boja.html
Šéf maďarskej diplomacie opätovne otvoril veľvyslanectvo v Čile
http://www.hlavnespravy.sk/sef-madarskej-diplomacie-j-martonyi-opatovne-otvoril-velvyslanectvo-v-cile/196905/
Skylink originálnu stopu k maďarským staniciam zatiaľ nepridá
http://www.zive.sk/skylink-originalnu-stopu-k-madarskym-staniciam-zatial-neprida/sc-4-a-314800/default.aspx
Dzurinda si v Košiciach rozbil hlavu - Podľa svedkov bol opitý
http://kosice.korzar.sme.sk/c/7058388/dzurinda-si-v-kosiciach-po-oslave-u-schustera-rozbil-hlavu.html
Svedkovia tvrdia, že Slovák Jozef R. bol v čase vraždy v SR
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-svedkovia-tvrdia-ze-slovak-jozef-r-bol-v-case-vrazdy-v-sr/197266/
Troch z gangu, ktorý prepadával dôchodcov, odsúdil Súd hlavného mesta v Budapešti na doživotie
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-troch-z-gangu-ktory-prepadaval-dochodcov-odsudil-sud-na-dozivotie/196636/
E-knihy zadarmo? Aj slovensky...
Existuje množstvo stránok s bezplatným digitálnym obsahom.
http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/e-knihy-zadarmo-slovensky-a-cesky/7387-clanok.html
Elektronické informačné zdroje
http://www.snk.sk/?e-knihy
Zlatý fond denníka SME
1796 digitalizovaných literárnych diel
http://zlatyfond.sme.sk/autori
Slováci užívajú viac antibiotík ako Česi, Maďari aj Poliaci
http://www.teraz.sk/import/slovaci-antibiotika-uzivanie/69565-clanok.html
Slováci žijú kratšie, ako je priemer v krajinách OECD
http://www.hlavnespravy.sk/zdravie-slovaci-ziju-kratsie-ako-je-priemer-v-krajinach-oecd/196559/
Občania krajín, kde Slováci nemôžu mať pôdu, nebudú ju môcť mať v SR
Slovenský rezort pôdohospodárstva chce sprísniť možnosť nákupu poľnohospodárskej pôdy cudzincami a špekulantmi.
http://www.hlavnespravy.sk/l-jahnatek-obcania-krajin-kde-slovaci-nemozu-mat-podu-nebudu-ju-moct-mat-v-sr/195975/
Bugár: Maďarom sa žije na Slovensku horšie
http://www.webnoviny.sk/slovensko/madarom-sa-zije-na-slovensku-horsie/774316-clanok.html
Slovenský Vyšehrad
http://urda.blog.sme.sk/c/344889/Vysehrad.html
Maďarský parlament bude mať 199 poslancov namiesto pôvodných 386
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-v-parlamente-uz-upravuju-salu-dolnej-komory-na-znizeny-pocet-poslancov/195539/
MSZP: Maďarská vláda klame o raste zamestnanosti
http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-nezamestnanost/69521-clanok.html
Miera nezamestnanosti v Maďarsku v novembri prudko klesla
http://www.hlavnespravy.sk/socialne-miera-nezamestnanosti-v-madarsku-v-novembri-prudko-klesla/195501/
Deficit štátneho rozpočtu Maďarska za rok 2013 bude najviac 2,7 %
http://www.hlavnespravy.sk/financie-deficit-statneho-rozpoctu-madarska-za-rok-2013-bude-najviac-27/195679/
Začal sa rok volieb, k urnám pristúpia Maďari aj Američania
http://www.webnoviny.sk/svet/rok-2014-budem-rokom-volieb-zmeny-caka/773866-clanok.html
„V zahraničí je 900.000 potenciálnych maďarských voličov“
2. januára 2014 - (tasr)
V zahraničí žije 900.000 potenciálnych maďarských voličov, z ktorých 350.000 má trvalé bydlisko v Maďarsku. Vyhlásil to dnes v Budapešti štátny tajomník maďarského ministerstva zahraničných vecí Zsolt Németh na tlačovej konferencii zvolanej pri príležitosti zhodnotenia troch rokov od zavedenia zjednodušeného udeľovania maďarského občianstva. Podľa agentúry MTI štátny tajomník povedal, že zákon o zjednodušenom udeľovaní občianstva považuje za kľúčovú právnu normu maďarskej národnej politiky. Dodal, že cieľom terajšieho vládneho cyklu je vytvoriť stabilný a jasný inštitucionálny systém v „rámcoch národnej integrácie a v záujme vytýčenia autonómie ako cieľa”. Németh upozornil, že v tomto roku budú voľby vo viacerých susedných krajinách Maďarska - na Slovensku a v Rumunsku budú voliť prezidenta, pričom nie sú vylúčené voľby ani na Ukrajine a predčasné voľby sú pravdepodobné aj v Srbsku. Maďarské občianstvo zjednodušenou procedúrou získalo podľa jeho slov 550.000 ľudí. Štátny tajomník ocenil skutočnosť, že doposiaľ sa na voľby v Maďarsku zaregistrovalo 95.000 zahraničných Maďarov. Uplynulý rok 2013 nazval Németh rokom autonómie v súvislosti s tým, že v októbri sa uskutočnil pochod v rumunskom Sedmohradsku, kde tisíce príslušníkov tamojšej maďarskej národnostnej menšiny, tzv. Sikulov, požadovali autonómiu. Možnosť registrácie na účasť vo voľbách cez internet zaviedla maďarská vláda aj pre držiteľov maďarského občianstva v krajinách, kde je zakázané dvojaké občianstvo - v Rakúsku, na Slovensku a Ukrajine. Na formulároch uvedú svoje osobné údaje a adresu, na ktorú im potom zašlú hlasovacie lístky. Z uvedených krajín požiadalo o registráciu niekoľko stoviek Maďarov. Maďarský vicepremiér Zsolt Semjén v novembri 2012 zdôraznil, že maďarská vláda bude dbať na to, aby sa v procese volebnej registrácie zahraničných Maďarov nedostali ich údaje do rúk krajiny, v ktorej žijú.
Počet zrušených firiem v Maďarsku prekonal počet založených
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/304072-pocet-zrusenych-firiem-v-madarsku-prekonal-pocet-zalozenych/
Vzdušný priestor Slovinska by mali kontrolovať maďarské stíhačky
http://www.hlavnespravy.sk/magyar-nemzet-vzdusny-priestor-slovinska-by-mali-kontrolovat-madarske-stihacky/195100/
Rok 2014 je pre Slovákov jubilujúcim rokom
Na Cyrilometodský rok nadviazal Rok Sedembolestnej Panny Márie.
http://www.hlavnespravy.sk/rok-2014-je-pre-slovakov-jubilujucim-rokom/194893/
Škoda Transportation prišla o zákazku, električky do Budapešti dodajú Španieli
http://www.hlavnespravy.sk/skoda-transportation-prisla-o-zakazku-elektricky-do-budapesti-dodaju-spanieli/194908/
Najväčšie slovenské úspechy v roku 2013
http://webmagazin.teraz.sk/zivot/uspech-slovensko-slovaci-svet/1595-clanok.html
Od 1. januára 2014 platí zákon o štátnom občianstve ČR
Česi, ktorí získajú štátne občianstvo v inej krajine automaticky neprídu o to české a budú teda môcť mať oboje.
http://www.hlavnespravy.sk/cr-od-noveho-roku-budu-moct-mat-cesi-dvojake-obcianstvo/194562/
Maďarskí socialisti: Rok 2013 bol rokom pustošenia krajiny, my ju obnovíme
http://www.hlavnespravy.sk/madarski-socialisti-rok-2013-bol-rokom-pustosenia-krajiny-my-ju-obnovime/194549/
Listom bude voliť do parlamentu najmenej 94.000 zahraničných Maďarov
Maďarská vláda bude dbať na to, aby sa v procese volebnej registrácie zahraničných Maďarov nedostali ich údaje do rúk krajiny, v ktorej žijú.
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-volby-zahranicni-listy/69269-clanok.html
V Maďarsku v roku 2014 rozšíria daňové zľavy pre rodiny, dôchodky zvýšia o 2,4 %
http://www.hlavnespravy.sk/v-madarsku-v-roku-2014-rozsiria-danove-zlavy-pre-rodiny-dochodky-zvysia-o-24/194416/
V Rábsko-Mošonsko-Šopronskej župe zaznamenali menšie zemetrasenie
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-na-severozapade-pri-obci-ivan-zaznamenali-mensie-zemetrasenie/194370/
Amerika, ale aj Maďarsko. Pozrite sa, kde majú hamburgerovú daň
Štát ňou chce donútiť ľudí, aby nejedli priveľmi mastné, sladké či slané jedlá.
http://hnporadna.hnonline.sk/archiv-168/amerika-ale-aj-madarsko-pozrite-sa-kde-maju-hamburgerovu-dan-599701
Pri bombovom útoku v Kábule zahynuli dvaja slovenskí vojaci
http://www.teraz.sk/slovensko/kabul-utok-vojaci-slovaci-obete/68951-clanok.html
Vianoce (Téma TASR)
http://www.teraz.sk/tag/vianoce
Najznámejšia vianočná koleda Tichá noc, svätá noc vznikla vďaka náhode
http://www.teraz.sk/magazin/koleda-ticha-noc-svata-noc-/68605-clanok.html
Vianočné piesne nechýbajú ani v slovenskej populárnej hudbe
http://www.teraz.sk/slovensko/piesne-ticha-noc-vianoce/68656-clanok.html
Na Vianoce sa robili obrady na ochranu pred trápeniami a pohromami
http://www.teraz.sk/slovensko/vianoce-zvyky-obrady/68612-clanok.html
Pápež František: Dnešný ekonomický poriadok ľudí zabíja
http://www.hlavnespravy.sk/191383/191383/
Pápež František odslúžil svoju prvú vianočnú omšu
http://www.teraz.sk/zahranicie/papez-frantisek-vianocna-omsa/68751-clanok.html
Prvé jasličky podľa tradície vytvoril svätý František z Assisi
http://www.teraz.sk/slovensko/prve-jaslicky-frantisek-z-assisi/68774-clanok.html
Prebytok bežného účtu Maďarska vzrástol v 3. kvartáli viac, než sa očakávalo
http://www.hlavnespravy.sk/prebytok-bezneho-uctu-madarska-vzrastol-v-3-kvartali-viac-nez-sa-ocakavalo/191369/
Tvrdohlavá Detvianka
Deti našich krajanov z Maďarska a Srbska na Slovensku
(Ľudmila Grodovská - Slovenka, 46/2013)
Občas, keď toho na mňa bolo priveľa a mala som pocit, že už nevládzem, mi manžel hovorieval: Ty, tvrdohlavá Detvianka, by si sa len tak vzdala?! To ma vždy znovu naštartovalo,” priznáva Ruženka Egyedová Baráneková, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku.
Sedíme s Ruženkou v kancelárii Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici. Zo sály na poschodí k nám dolieha hudba a spev členov folklórneho súboru Mladosť pri Univerzite Mateja Bela, ktorí sa dnes večer stali hostiteľmi mladých krajanov z Maďarska a Srbska. Zábava na poschodí graduje a Ruženka Egyedová, unavená, ale zjavne spokojná, hodnotí päťtýždňový maratón, ktorý práve vrcholí. Stretnutím v Banskej Bystrici sa končí posledný turnus školy v prírode pod názvom Poznaj svoje korene. Po programe sa všetci odvezú do rekreačného zariadenia Poniklec v Hronci, ktoré bolo ich dočasným domovom, a ráno sa vydajú na cestu domov. Od polovice septembra sa v škole v prírode v Hronci v piatich turnusoch vystriedalo tristo detí našich krajanov z Maďarska a Srbska, v poslednom sú stredoškoláci a vysokoškoláci. Ruženka si teraz dovolí trochu vypnúť, lebo v tomto turnuse sa už môže spoľahnúť na plnohodnotnú náhradu - svojho mladšieho syna Petra, ktorý celý program manažuje. A tak sedíme a spomíname...
NAMYSLENÁ SLOVENKA
Nepatrí k potomkom Slovákov, ktorí sa pred tristo rokmi vysťahovali na Dolnú zem. Pochádza z Detvy, bola odchovaná slovenským folklórom a dokonca založila súbor Podpoľanec. Jemu vďačí za svojho manžela a neskorší osud...,,Náš súbor si pozval na návštevu folklórny súbor Ipoly z Maďarska. Tancoval v ňom (mimochodom - dodnes tancuje) aj dobre vyzerajúci, ale namyslený Maďar - aspoň tak som ho hodnotila pred mojou mamou. On zas o mne hovoril ako o peknej, ale namyslenej Slovenke. Medzi našimi súbormi vzniklo veľké kamarátstvo, ale o nás dvoch sa to spočiatku naozaj povedať nedalo.” Po dvoch rokoch sa však Ruženka z Detvy za toho pyšného čistého Maďara vydala...Vlastne, vtedy už o sebe netvrdil, že je celkom čistý Maďar... Ferdinánd Egyed totiž zistil, že má nielen slovenskú priateľku, ale i predkov zo strany prastarej mamy, a tak sa z úcty k nim začal z učebnice pre samoukov učiť po slovensky a v Budapešti dokonca urobil jazykovú skúšku. Od začiatku manželstva sa spolu rozprávajú len po slovensky.
SRDCOM SLOVÁCI
Keď sa Ruženka prisťahovala za manželom do Salgótarjánu, ovládala len základy maďarčiny. Doma nechala rodinu a kamarátov, tu nikoho nepoznala, ťažko si zvykala na reč aj inú mentalitu. Bolo jej nesmierne clivo.,,Vtedy mi veľmi pomohol manžel. Posadil ma do auta a vozil ma po dedinách za Slovákmi. Tým ľuďom ďakujem, že som si zvykla,” spomína. V Novohradskej župe je dvadsaťtri dedín, v ktorých žijú Slováci, a Ruženke Egyedovej ponúkli novovytvorené miesto národnostnej referentky.,,Spočiatku som sa dopúšťala rovnakej chyby ako mnoho ľudí, ktorí nevidia do problematiky. Odsudzovala som tunajších Slovákov za to, že majú zlý prízvuk a mladí už ani neovládajú jazyk. No dnes viem, že po takej silnej maďarizácii, akej tu Slováci podliehali, je to vlastne úžasná vec, že aj po tristo rokoch sa tu udržali. To nie sú ľudia, ktorí sa bijú do pŕs, akí sú veľkí Slováci, ale vo vnútri sa nimi cítia. Ich väzba na tradície je veľmi silná.” Na tom mladá národnostná referentka stavala. Začala folklórom, ktorý jej bol vždy blízky. V roku 1996 už bola táto nápadmi a energiou sršiaca Detvianka medzi Slovákmi v Maďarsku dostatočne známa a zvolili si ju za predsedníčku svojho zväzu.
ZBOŽŇUJÚ SLOVENSKO
,,Prišla som na to, že ak sa nebudeme venovať deťom, bude problém. U nich treba prebudiť záujem o jazyk, pestovať pocit, že sú Slováci, vzbudiť v nich lásku a hrdosť na Slovensko. Už sedemnásť rokov preto organizujeme súťaž Slovenské spievanky a rečňovanky, ktorej víťazi sa za odmenu dostávajú do národopisného tábora na Slovensku,” vysvetľuje. Vždy bola presvedčená, že citový vzťah k Slovensku sa u detí najúčinnejšie prebudí v priamom kontakte s krajinou, jej krásami, prírodou, živým folklórom. Preto už dvadsať rokov organizuje letné tábory v Hronci. „Moji synovia tam vyrástli, boli so mnou od malička každé leto,“ hovorí a je pyšná na to, že hoci chlapci chodili do maďarských škôl, obaja hovoria rovnako dobre obomi jazykmi. Starší syn Ferdinand vyštudoval na univerzite v Budapešti slovenský jazyk a literatúru a mladší Peter vysokú školu ekonomickú. „Zbožňujú Slovensko,“ konštatuje mama a spomenie, že obaja synovia hrajú v ľudovej hudbe Svrčkovci a zúčastnili sa na mnohých folklórnych festivaloch po celej Európe.
V HRONCI AKO DOMA
V roku 2004 bola podpísaná slovensko-maďarská dohoda o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti školstva a kultúry. Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku odvtedy dostáva zo Slovenska na slovenské národnostné aktivity ročne stotisíc eur, z čoho polovica je určená na školu v prírode Poznaj svoje korene. Už šesť rokov teda trávi Ruženka niekoľko týždňov začiatkom jesene v Hronci, kde sa striedajú skupiny detí. Pod vedením osvedčeného tímu lektoriek z Banskej Bystrice sa učia po slovensky hovoriť, spievať, recitovať, venujú sa športu, turistike a výletom, na ktorých spoznávajú krásy Slovenska. Každý deň si povinne píšu po slovensky denníky. Vďaka Ruženkiným kontaktom nikdy nechýba folklór, ukážky hry na ľudových nástrojoch, výučba tancov. O školu v prírode je vždy veľký záujem a veľa detí sa opakovane vracia. „Efekt je očividný,“ prízvukuje Ruženka. „Už len to, že sa deti chcú vracať, je dôkazom, že majú záujem upevňovať svoju slovenskosť - a majú motiváciu učiť sa, pretože do školy v prírode sa vyberajú len tie, ktoré majú zo slovenčiny dobrú známku.“ V Maďarsku neexistujú slovenské školy v takom zmysle, ako sú národnostné školy u nás. Slovenčina sa - až na tri výnimky - vyučuje len ako jeden z predmetov a mimo hodín ju deti vlastne nepoužívajú. Ani desať dní v škole v prírode ich nenaučí perfektne po slovensky. No deti sa tu naštartujú, nadchnú sa pre Slovensko, dostanú chuť učiť sa jazyk a uchovať tradície. Preto tohto roku po prvý raz pozvala Ruženka aj mladých ľudí z Vojvodiny. Ich prítomnosť bola silnou inšpiráciou pre deti z Maďarska. Podarilo sa to vďaka podpore predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igora Furdíka. Stredoškoláci a vysokoškoláci stihli výlet do Tatier, plavbu plťami po Dunajci, podujatie Zbojnícka jazda na salaši Zbojská aj hokejový zápas Banská Bystrica - Košice, kde vášnivo fandili domácim. Za ich horlivosť ich odmenil primátor Banskej Bystrice Peter Gogola - pre zmenu veľký fanúšik tejto krajanskej školy v prírode, ktorý nechýbal ani na jej slávnostnom otvorení - a všetkých pozval na bowling. Aj vďaka takémuto prístupu ľudí z Bystrice a Horehronia, ktorí rok čo rok medzi sebou pohostinne vítajú deti krajanov, sa v nich pestuje hrdosť na krajinu predkov.
Ruženka Egyedová-Baráneková
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/186/ruzenka
Zomrel maďarský režisér Gyula Maár
Natáčal aj s J. Kronerom a J. Menzlom
http://www.teraz.sk/kultura/madarsko-reziser-maar-kroner-menzel/68521-clanok.html
Maďarská vláda predĺžila mandát vojakov v ISAF
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-vlada-predlzila-mandat-vojakov-v-isaf/190520/
Opoziční poslanci ponúkajú poslanecké podpisy pre prezidentských kandidátov
http://www.hlavnespravy.sk/opozicni-poslanci-ponukaju-poslanecke-podpisy-pre-prezidentskych-kandidatov/190372/
Bývalý hráč Dunajskej Stredy Attila Pintér novým trénerom Maďarska
http://www.pluska.sk/sport/futbal/madari-maju-noveho-trenera-povedie-ich-byvaly-hrac-dunajskej-stredy.html
Raper si podal Rezešovú vo VIDEOklipe: Bavorák ti tankuje Satan, skončíš v pekle!
http://www.youtube.com/watch?v=xL7U73EFcO0
„Kam, kam, kam, ma berie Rezešová, Ježiš ju bude súdiť a to už onedlho. Ak to neoľutuje, môže sa v pekle zúčastniť na hustej oslave.“
http://www.topky.sk/cl/100370/1372582/Raper-si-podal-Rezesovu-vo-VIDEOklipe--Bavorak-ti-tankuje-Satan--skoncis-v-pekle-
Medián: Víťazstvo Fideszu očakáva v jarných voľbách 58 % Maďarov
http://www.hlavnespravy.sk/median-vitazstvo-fideszu-ocakava-v-jarnych-volbach-58-madarov/189323/
Nézőpont: Maďari neradi prezentujú svoj politický názor na spoločenskej sieti
18. decembra 2013 - (tasr)
Významná väčšina maďarských voličov nerada prezentuje svoj politický názor na spoločenskej sieti, vyplýva z dnes zverejnenej analýzy maďarského inštitútu Nézőpont. Podľa agentúry MTI inštitút na vzorke 2000 ľudí zisťoval, či Facebook je aj v Maďarsku takým účinným prostriedkom volebnej kampane, akým je napríklad v Spojených štátoch. Na Facebooku je 65 percent maďarských užívateľov internetu, čo je 39 percent voličov. Táto spoločenská sieť je pre dospelé obyvateľstvo Maďarska skôr možnosťou pre zábavu než mienkotvorným prostriedkom, konštatoval Nézőpont. Z užívateľov Facebooku sa 66 percent vyjadrilo, že nikdy nezdieľa články s politickým obsahom a 61 percent tvrdilo, že sa nikdy nevyjadrí k politickým témam. Iba dve percentá opýtaných vyhlásili, že na Facebooku sledujú aktivity politických strán, tri percentá sledujú politikov a štyri percentá sledujú občianske združenia politického charakteru. Účasť na rôznych podujatiach zvykne avizovať 21 percent užívateľov Facebooku, z nich účasť na demonštráciách avizuje päť percent a na politických udalostiach šesť percent.
Maďarsko zažíva exodus bánk. Chystajú sa odísť ďalšie štyri
http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-sveta-financii-126/madarsko-zaziva-exodus-bank-chystaju-sa-odist-dalsie-styri-599158
Erste neodplašili. Sestra sporiteľne to v Maďarsku nevzdáva
http://firmy.etrend.sk/firmy-a-trhy-financny-sektor/madari-erste-neodplasili-sestra-sporitelne-to-u-susedov-nevzdava.html
Erste Group sa nevzdá svojej maďarskej dcéry
7. januára 2014 - (tasr)
Rakúska banková Erste Group na rozdiel od banky Raiffeisen nepomýšľa na odchod z Maďarska. Na dopyt APA jej vedenie uviedlo, že banka zostane na maďarskom trhu a pri svojich klientoch v Maďarsku. Erste je presvedčená, že manažment jej maďarskej dcéry zrealizuje jej novú stratégiu úspešne. Jej cieľom je, aby sa pobočka Erste v Budapešti znovu vrátila k podnikaniu so ziskom. Maďarská dcéra Erste Group vlani za prvých deväť mesiacov dosiahla stratu vyše 100 miliónov eur.
Súd v Maďarsku: Úvery v devízach sú legálne
18. decembra 2013 - (Adam Valček - ekonomika.sme.sk)
Pre Maďarov bola kedysi hypotéka v eurách či frankoch najlacnejšou cestou, ako si kúpiť dom či byt. Keď začal maďarský forint oslabovať, mnohí už tieto úvery nezvládli platiť. Za neočakávané straty, ktoré ľuďom s takou hypotékou spôsobilo oslabovanie forintu, nezodpovedajú banky, rozhodol maďarský Najvyšší súd. Dodal, že úvery nemôžu byť neplatné len preto, že mali kurzové riziká. „Len preto nejde o úžeru,“ tvrdí sudca György Wellmann. Verdikt znižuje podľa agentúry Reuters riziko, že vláda Viktora Orbána prinúti banky, aby odpúšťali časť hypoték v cudzej mene. Orbán chce napriek tomu nájsť riešenie, ako pomôcť dlžníkom, ktorí pre vysoké úroky z úverov v cudzej mene prichádzajú o bývanie. Ide pritom o stovky tisíc Maďarov. V septembri bola hodnota hypoték v cudzej mene podľa Reuters 3,5 bilióna forintov, čo je v prepočte 11,5 miliardy eur. „Súd vyhlásil, že zmluvy sú platné, ale to samo osebe neodstraňuje riziko vládnych opatrení, ktoré by priniesli dodatočné náklady pre banky,“ obáva sa Zsolt Kondrat z MKB Bank. Šéfa poslaneckého klubu vládnej strany Fidesz Antala Rogána verdikt súdu sklamal, no s opatrením na pomoc dlžníkom príde Orbánova vláda až potom, čo sa uzatvoria aj ostatné otázky o legálnosti hypoték v cudzej mene. Sporná totiž ostáva otázka, či si mohli banky v úverových zmluvách vyhradiť právo jednostranne meniť parametre úveru, napríklad zvyšovať úroky. Maďarské súdy chcú počkať na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie, ktorý má na stole súvisiace prípady. „Cieľom vlády ostáva vyradiť devízové hypotéky z trhu,“ reagoval minister financií Mihály Varga.
Verejnoprospešné práce v Maďarsku pre dlhodobo nezamestnaných
17. decembra 2013 - (Gregor Martin Papucsek - Rozhlasová stanica Slovensko)
V Maďarsku už dva roky funguje systém takzvaných verejnoprospešných prác, do ktorých sa môžu zapojiť dlhodobo nezamestnaní. Nemusia, avšak v tomto prípade nemajú nárok ani na podporu pri hľadaní zamestnania a iné dávky. Odmena za účasť v programe verejnoprospešných prác je nižšia ako minimálna mzda, ale je to viac než podpora. Momentálne je predmetom ostrých sporov na vnútropolitickej scéne zimný program verejnoprospešných prác. Opozícia obviňuje vládu, že chce iba vylepšovať štatistiky. Štatistiky sa naozaj vylepšujú, pretože v Maďarsku už klesla nezamestnanosť pod 10 percent. Momentálne pracuje o 54-tisíc ľudí viac než vlani. Vláda to aj patrične využíva vo svojej propagande, avšak analytici a spolu s nimi aj opoziční politici poznamenávajú, že štatistiky neevidujú ako nezamestnaných ľudí, ktorí odišli za prácou do zahraničia. Je ich približne 200-tisíc, ale ani účastníkov programu verejnoprospešných prác, do ktorých sa zapája tak isto zhruba 200-tisíc ľudí. Aby tento počet neklesol ani v zime, vláda vymyslela pre 100-tisíc účastníkov verejnoprospešných prác rôzne školenia a kurzy, napríklad možnosť dokončiť si základné vzdelanie. Rozhorčenie verejnosti vyvolávajú úvodné testy, v ktorých museli dávať adepti na zimné verejnoprospešné práce, medzi nimi aj ľudia s vysokoškolským diplomom, odpovede napríklad na otázku, aké zvuky vydáva medveď a prasa. Ale k podstate, obyčajný účastník programu zarobí zhruba 50-tisíc forintov, čo je necelých 170 eur. V prípade prác, ktoré vyžadujú kvalifikáciu, je to 215 eur. Ide samozrejme o prechodné riešenie, do programu sa možno zapojiť len 5 mesiacov v roku a denne maximálne 6 hodín. Kritici programu zdôrazňujú, že je to mrhanie peniazmi, nie je to záruka, že nezamestnaní sa vrátia do sveta práce, no a odmena nerieši existenčné problémy týchto ľudí.”
Video: Zima na Slovensku 2013/2014
http://www.youtube.com/watch?v=7_ygGJJ8mT8&feature=player_embedded
Zimný spot o Slovensku mieri do zahraničia
http://www.24hod.sk/video-zimny-spot-o-slovensku-mieri-do-zahranicia-cl261707.html
Nový reklamný spot: Lyžovačku na Slovensku
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7_ygGJJ8mT8
Láka turistov z Poľska, Maďarska a z Ruska
http://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/303114-pozrite-si-novy-reklamny-spot-na-lyzovacku-na-slovensku/
Gábor Kuncze: Zníženie režijných nákladov je hlúposť, zaplatíme za to všetci
18. decembra 2013 - (tasr)
Štát je mafiou, ktorá si privatizuje rôzne oblasti maďarského života, vyhlásil dnes bývalý minister vnútra a bývalý šéf liberálnej strany Zväz slobodných demokratov (SZDZS) Gábor Kuncze, podľa ktorého znižovanie režijných nákladov domácností je „hlúposť”, za ktoré zaplatia v Maďarsku všetci. V maďarskej komerčnej televízii ATV Kuncze, ktorý je teraz predsedom Spolku liberálnych občanov (Szabadelvű Polgári Egyesület), uviedol ako príklad vydavateľstvo učebníc, ktoré doteraz bezchybne fungovalo a vláda ho ide privatizovať. „Podobný osud čaká aj banku Takarékbank,” zdôraznil Kuncze s poznámkou, že Maďarsko ešte nemalo takúto „vládu mafie” a že žiaľ v Maďarsku nefunguje solidarita. „Každý v Maďarsku strpí ponižovanie, ako aj skutočnosť, že nás kŕmia sprostosťami, akým je znižovanie režijných nákladov domácností, ktorého náklady napokon zaplatíme všetci,” dodal politik. Súčasne vyjadril presvedčenie, že dlhodobo bude obrovský problém z toho, čo sa v Maďarsku deje v záujme víťazstva vo voľbách. „Bolo by potrebné pripraviť spoločnú opozičnú kandidátnu listinu a spoločného opozičného kandidáta na post premiéra,” uzavrel Kuncze. Maďarská vláda 6. decembra 2012 nariadila s platnosťou od 1. januára 2013 zníženie ceny plynu, elektriny a dodávok tepla pre obyvateľstvo o desať percent. Znižovanie režijných nákladov obyvateľstva kabinet odvtedy zopakoval a postupne tento balík, ktorého sa nariadenie znižovania cien dotýka, rozšíril aj o komunálne služby.
Maďarský rezort diplomacie: Vo voľbách do EP hrozí posilnenie euroskeptikov
http://www.hlavnespravy.sk/madarsky-rezort-diplomacie-vo-volbach-do-ep-hrozi-posilnenie-euroskeptikov/197819/
V. Orbán: „Stredná Európa bude v rámci EÚ v budúcom desaťročí rásť najviac“
http://www.hlavnespravy.sk/orban-v-turecku-stredna-europa-bude-v-ramci-eu-v-buducom-desatroci-rast-najviac/188995/
Orbán v Ankare: Turecko zruší vízovú povinnosť pre občanov Maďarska
http://www.hlavnespravy.sk/orban-v-ankare-turecko-zrusi-vizovu-povinnost-pre-obcanov-madarska/189407/
R. Fico: Úloha prezidenta ako lídra bude narastať
http://www.sme.sk/c/7047890/uloha-prezidenta-ako-lidra-bude-narastat-hovori-fico.html
Fico potvrdil. Bude kandidovať na prezidenta
http://hn.hnonline.sk/slovensko-119/fico-potvrdil-bude-kandidovat-na-prezidenta-598372
Paška má dostať vládu, Maďarič stranu
http://hn.hnonline.sk/slovensko-119/paska-ma-dostat-vladu-madaric-stranu-598382
O novom prezidentovi budú Slováci rozhodovať 15. marca
http://www.webnoviny.sk/slovensko/pavol-paska-vyhlasil-prezidentske-vo/769991-clanok.html
Gyula Bárdos stihne podať kandidatúru aj vďaka poslancom, Most mu podpisy nedal
http://www.hlavnespravy.sk/g-bardos-stihne-podat-kandidaturu-aj-vdaka-poslancom-most-mu-podpisy-nedal/196543/
Bárdos: Termín prezidentských volieb výrazne skráti čas na zbieranie podpisov
http://www.hlavnespravy.sk/gy-bardostermin-prezidentskych-volieb-vyrazne-skrati-cas-na-zbieranie-podpisov/189723/
Mesterházy s Bajnaim rokovali o rozšírení opozičnej dohody
7. januára 2014 - (tasr)
Rozšírenie dohody o volebnej spolupráci bolo hlavnou témou dnešného rozhovoru delegácie spojenectva Spolu-PM (Együtt-PM) expremiéra Gordona Bajnaiho a vedenia Maďarskej socialistickej strany (MSZP). Maďarské opozičné subjekty podľa agentúry MTI po schôdzke v Budapešti potvrdili iba to, že rokovania budú pokračovať, k dohode medzi nimi však zatiaľ nedošlo. Spolupredseda aliancie Spolu-PM Viktor Szigetvári novinárom uviedol, že strany rokujú o všetkých otázkach, ktoré môžu napomôcť k volebnému víťazstvu opozície. Na otázku, či už nadviazali kontakt s Demokratickou koalíciou (DK) Ferenca Gyurcsánya, Szigetvári povedal, že nie. Podľa jeho slov záujmom MSZP a Spolu-PM je dosiahnuť pre všetkých prijateľnú dohodu, aby v každom volebnom obvode bol iba jeden ľavicový kandidát a aby žiadny opozičný voličský hlas neprepadol. Za východisko považujú socialisti a Bajnaiho subjekt vlaňajšiu dohodu o volebnej spolupráci medzi MSZP a Spolu-PM. Bajnai v pondelok v komerčnej televízii ATV vyhlásil, že bude potrebné rozšíriť dohodu o volebnej spolupráci. Celoštátna volebná komisia MSZP poverila v pondelok večer predsedu MSZP Attilu Mesterházyho, aby viedol na rokovaniach so Spolu-PM delegáciu socialistov. Mesterházy S Bajnaim podpísal dohodu o volebnej spolupráci 22. októbra. Gyurcsány však už deň nato, 23. októbra, na spoločnom opozičnom zhromaždení pri príležitosti štátneho sviatku požiadal o širšie opozičné zomknutie, čo vyvolalo nevôľu najmä socialistov. Predstavitelia MSZP a Spolu-PM vlani koncom novembra ešte deklarovali, že nebudú otvárať rokovania s inými stranami o volebnom spojenectve.
Spoločného opozičného kandidáta na premiéra postavia socialisti
8. januára 2014 - (tasr)
Predstavitelia Maďarskej socialistickej strany (MSZP) a aliancie Spolu-PM (Együtt-PM) expremiéra Gordona Bajnaiho sa dnes dohodli, že spoločného opozičného kandidáta na post predsedu vlády postavia socialisti. Podľa agentúry MTI to vyhlásil Bajnai, podľa ktorého Spolu-PM podporí premiérsku kandidatúru šéfa MSZP Attilu Mesterházyho. MSZP už dávnejšie rozhodla, že kandidátom bude práve Mesterházy. Predseda socialistov však v tejto súvislosti pripomenul, že bude potrebné zvolať ešte jeden kongres strany. Účastníci rokovaní neuviedli podrobnosti o obsadení miest na kandidačnej listine ani o rozdelení individuálnych volebných obvodov. Konkrétna podoba kandidátky a rozdelenia obvodov bude závisieť aj od budúcich rokovaní s Demokratickou koalíciou (DK), na čele ktorej stojí bývalý premiér Ferenc Gyurcsány. Rokovania o rozšírení dohody o volebnej spolupráci medzi MSZP a Spolu-PM sa začali v utorok. Záujmom MSZP a Spolu-PM je dosiahnuť pre všetkých prijateľnú dohodu, aby bol v každom volebnom obvode iba jeden ľavicový kandidát a aby žiadny opozičný voličský hlas neprepadol. Za východisko označili socialisti a Bajnaiho aliancia vlaňajšiu dohodu o volebnej spolupráci medzi MSZP a Spolu-PM. Bajnai v pondelok vyhlásil, že bude potrebné rozšíriť dohodu o volebnej spolupráci. Predseda DK Ferenc Gyurcsány dnes privítal toto rozhodnutie a deklaroval okamžitú pripravenosť svojej strany k trojstranným rokovaniam. Mesterházy s Bajnaim podpísal dohodu o volebnej spolupráci 22. októbra. Gyurcsány však už deň nato na spoločnom opozičnom zhromaždení požiadal o širšie opozičné zomknutie, čo vyvolalo nevôľu najmä zo strany socialistov.
Jobbik: Trio Mesterházy-Bajnai-Gyurcsány je zločinecká skupina
http://www.hlavnespravy.sk/jobbik-trio-mesterhazy-bajnai-gyurcsany-je-zlocinecka-skupina/197954/
Mesterházy pripustil rozšírenie opozičnej dohody o Gyurcsányovu DK
6. januára 2014 - (tasr)
Vlaňajšiu dohodu o volebnej spolupráci medzi Maďarskou socialistickou stranou (MSZP) a Spolu-PM (Együtt-PM) expremiéra Gordona Bajnaiho bude potrebné prepísať po tom, čo Spolu-PM oznámila, že do volieb 2014 pôjde ako strana. Vyhlásil to dnes v maďarskom verejnoprávnom rozhlase predseda MSZP Attila Mesterházy, ktorý súčasne naznačil možnosť rozšírenia opozičnej dohody o Demokratickú koalíciu (DK) expremiéra Ferenca Gyurcsánya. Podľa Mesterházyho treba analyzovať aj skutočnosť, že DK - s ktorou MSZP a Spolu-PM doteraz odmietali volebnú spoluprácu - má v poslednom období podobnú podporu voličov ako Spolu-PM. Bajnaiho Spolu-PM sa pôvodne pripravovala na účasť vo voľbách vo forme volebného spojenectva. Predseda MSZP navrhol Bajnaimu, aby sa v druhej polovici tohto týždňa stretli, zhodnotili danú situáciu a začali rokovať o preformulovaní opozičnej dohody. Predstavitelia opozičnej MSZP a Spolu-PM vlani koncom novembra ešte deklarovali, že nebudú otvárať rokovania s inými stranami o volebnom spojenectve. S Bajnaim podpísal Mesterházy dohodu o volebnej spolupráci 22. októbra. Gyurcsány však už deň nato, 23. októbra, na spoločnom opozičnom zhromaždení pri príležitosti štátneho sviatku požiadal o širšie opozičné zomknutie, čo vyvolalo nevôľu najmä socialistov. „MSZP a Spolu-PM sa sústredia na oslovenie nerozhodných voličov,” zdôraznil vtedy Mesterházy
Minister vnútra by odtajnil časť kauzy zverejnenia Gyurcsányovho prejavu
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-pinter-by-odtajnil-cast-kauzy-zverejnenia-gyurcsanyovho-prejavu/197748/
Expremiér Gyurcsány ostro kritizoval verejnoprávnu televíziu
„Namiesto verejnosti slúži premiérovi Viktorovi Orbánovi, nezaslúži si, aby ďalej fungovala. - „V správach prezentujú 20 minút postoj vlády bez reakcie opozície, posledných desať minút sa potom venujú témam, ktoré stavajú opozíciu do zlého svetla.“
http://www.teraz.sk/zahranicie/expremier-gyurcsany-televizia-kritika/68090-clanok.html
Maďarský parlament schválil rozpočet na budúci rok
Očakáva mierny nárast deficitu a rýchlejší ekonomický rast...
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/302748-madari-schvalil-rozpocet-s-deficitom-29-percenta/
Maďarská centrálna banka znížila hlavnú úrokovú sadzbu na 3 %
http://www.hlavnespravy.sk/financie-madarska-centralna-banka-znizila-hlavnu-urokovu-sadzbu-na-3/188678/
V Maďarsku súdia expolicajtov za usmrtenie vypočúvaného
http://hn.hnonline.sk/svet-120/v-madarsku-sudia-expolicajtov-za-usmrtenie-vypocuvaneho-598309
Najpočúvanejšie, najsledovanejšie a najčítanejšie
Médiá, ktoré nám najviac zasahujú do života
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/media-piaristicke-gymnazium-trencin/7056-clanok.html
Maďarsko schválilo kódex, väzni budú platiť za pranie či chladničku
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-kodex-vazni/68037-clanok.html
Fidesz chce v roku 2014 znížiť daň z odstupného vo verejnej sfére
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-fidesz-chce-v-roku-2014-znizit-dan-z-odstupneho-vo-verejnej-sfere/188076/
Podľa MSZP 2013 bol rokom devastácie, budúci rok príde zmena
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-podla-socialistov-2013-bol-rokom-devastacie-buduci-rok-pride-zmena/188536/
Népszava: Za ilegálny výrub vianočných stromčekov sú už väzenské tresty
http://www.hlavnespravy.sk/nepszava-za-ilegalny-vyrub-vianocnych-stromcekov-su-uz-vazenske-tresty/188104/
Maďarskí policajti zachránili život zlodejovi
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-policajti-zachrana-zlodej/67989-clanok.html
Šéf extrémistického hnutia 64 stolíc László Toroczkai sa stal starostom
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-sef-extremistickeho-hnutia-64-stolic-toroczkai-sa-stal-starostom/187996/
Polgármester lett a székházfoglaló Toroczkai László
http://propeller.hu/szorakozas/2840603-polgarmester-lett-szekhazfoglalo-toroczkai-laszlo
Orbánovi najmilší podnikatelia problémy nemajú
16. decembra 2013 - (Peter Morvay - sme.sk)
Vyhodený kontrolór verejne obvinil daňové riaditeľstvo, že niektoré firmy nelegálne zvýhodňuje. Maďarské úrady vraj ignorovali daňové podvody za miliardy eur. Zapojená do nich bol aj sieť potravín blízka vládnej strane. Daňové podvody za viac ako tri miliardy eur ignoroval maďarský daňový úrad podľa svojho bývalého zamestnanca. Jeden z najväčších škandálov Orbánovej vlády vypukol na začiatku novembra, keď medzitým vyhodený kontrolór András Horváth verejne obvinil daňové riaditeľstvo, že niektoré firmy nelegálne zvýhodňuje. Zatvára oči nad ich daňovými podvodmi a bráni vyšetrovaniu týchto káuz. Ide najmä o menšie obchodné reťazce. Konkrétne zatiaľ zaznelo meno jednej firmy, aj na Slovensku pôsobiacej spoločnosti CBA. Ak sa obvinenia potvrdia, nebude to veľké prekvapenie. CBA, ktorej majitelia majú blízko k vládnemu Fideszu a podporovali ho aj v predvolebnej kampani, je najlepším príkladom toho, ako všemožne Orbánova vláda zvýhodňuje vlastných podnikateľov. V roku 2011 napríklad Fidesz presadil zákon obmedzujúci veľké nákupné strediská, prezývaný posmešne aj „lex CBA“. Zákon je totiž šitý na mieru tejto firme a poškodzuje najmä jej zahraničnú konkurenciu. CBA pomáha aj mimoriadna daň uvalená na obchodné reťazce. Tá je v prípade CBA a podobných menších reťazcov len symbolická a postihuje najmä ich väčších konkurentov. Na začiatku tohto roka získal spolumajiteľ firmy štátnu dotáciu vo výške asi 1,1 milióna eur na výstavbu rekreačnej dediny. Zábavou na farme spolumajiteľa CBA sa napokon skončila i oficiálna návšteva Ivana Gašparoviča v Maďarsku.
Fidesz zoštátňuje, čo sa dá. Projekty aj učebnice
Na vydávanie učebníc či výučbu jazykov môžu dohliadať spriaznené monopoly.
16. decembra 2013 - (Peter Morvay - sme.sk)
Strana a vláda maďarského premiéra Viktora Orbána samy seba označujú za pravicové. To, ako obmedzujú slobodu podnikania a posilňujú úlohu štátu v ekonomike, by im však mohla závidieť ktorákoľvek ľavicová vláda. Po zoštátnení druhého piliera penzijného systému (a utratení veľkej časti takto získaných peňazí) vláda pokračovala odkúpením akcií energetického gigantu Mol, a teraz plánuje odkúpenie akcií ďalších poskytovateľov energií a verejných služieb. Plány na vytvorenie štátneho či súkromného monopolu či aspoň na posilnenie vládnej kontroly a centralizácie však má vládna strana aj v mnohých iných odvetviach. Len v posledných dňoch postúpilo do štádia realizácie viacero plánov, ktoré vyvolávajú veľké obavy. Podľa nového a už platného zákona môžu v Maďarsku cudzie jazyky vyučovať len akreditované jazykové školy. „Tých však zostane v celej krajine len pár,“ napísal opozičný denník Népszabadság. Zákon znemožní činnosť malých škôl aj individuálnu výučbu, jazykové kurzy tak budú pre záujemcov drahšie a bude ich oveľa menej. Školy musia zaplatiť za akreditáciu vysoké poplatky a zložiť kauciu minimálne okolo 3300 eur. Podmienky akreditácie sú prísne a pre menšie školy často nesplniteľné. Oveľa ťažšie až nemožné pre ne bude aj zamestnávanie učiteľov zo zahraničia. Vláda zmeny odôvodňuje snahou zamedziť činnosti podvodníkov. Proti nim však nová úprava nepomôže, len zlikviduje väčšinu jazykových škôl a uvoľní trh niekoľkým veľkým, povedal pre spravodajský portál Index Zoltán Rozgonyi zo Združenia za jazykové vedomosti. Za bombu likvidujúcu jedno celé ekonomické odvetvie označili noviny HVG v nedeľu predložený vládny návrh zákona na zoštátnenie vydávania učebníc. Vydávanie učebníc dnes v Maďarsku funguje na trhovom princípe, školy si ich podľa vlastného uváženia objednávajú od súkromných firiem a autorov a štát plní len kontrolnú úlohu. Podľa návrhu zákona by síce mali žiaci základných škôl učebnice dostávať zadarmo, vydávala by ich však jediná firma s monopolným postavením na trhu. Kritici sa boja nielen ekonomických škôd, ale aj ideologických zásahov do obsahu učebníc. Vláda dlhodobo presadzuje vo výučbe vlastné kontroverzné názory. V literatúre sa napríklad do popredia dostávajú obľúbení autori medzivojnového horthyovského režimu s antisemitskými a nacionálnymi názormi. Podľa ďalšieho zákona obmedzujúceho trh by zase v budúcich rokoch mohli projektovú dokumentáciu na veľké projekty z úniových peňazí vypracovať len štátne firmy. To môže zlikvidovať celé súkromné projektové inžinierstvo v Maďarsku. Spoločným prvkom všetkých vládnych plánov je centralizácia a vytváranie umelých monopolov. Pravidlom býva aj to, že nová situácia vyhovuje niektorým veľkým firmám a podnikateľom blízkym vládnej strane.
Prokuratúra: Kauzu Hedvigy M. Ž. sa nepodarilo ukončiť do konca roka
http://www.hlavnespravy.sk/prokuratura-kauzu-hedvigy-m-z-sa-nepodari-ukoncit-do-konca-tohto-roka/194436/
Pavol Hrušovský: Ako prezident by som nedovolil, aby Hedviga Žáková Malinová odišla
http://www.hlavnespravy.sk/p-hrusovsky-ako-prezident-by-som-nedovolil-aby-hedviga-zakova-malinova-odisla/195833/
Fica sa na odchod Hedvigy nespýtal Bugár ani moderátor
http://www.sme.sk/c/7048112/fica-sa-na-odchod-hedvigy-nespytal-bugar-ani-moderator.html
Prijala maďarské občianstvo a opúšťa Slovensko
Hedviga Žáková Malinová odchádza do Győru. Sedem rokov po incidente v Nitre už neverí, že sa kauza vyšetrí.
http://www.sme.sk/c/7045858/hedviga-prijala-madarske-obcianstvo-a-opusta-slovensko-chce-chranit-deti.html
Emigrant
20. decembra 2013 - (Peter Morvay - komentare.sme.sk)
Málokto má u nás taký dobrý a pochopiteľný dôvod stať sa politickým emigrantom ako Hedviga Malinová Žáková. Prezidentský kandidát Fico a jeho bradatý famulus sa to možno vynasnažia vydávať za útek pred spravodlivosťou. Budú tým však len odvádzať pozornosť od vlastných, už ani nie tak zlyhaní, ako skôr praktík na hranici trestných činov. Napríklad marenia vyšetrovania. Málokto dnes u nás má taký dobrý a pochopiteľný dôvod stať sa politickým emigrantom ako Hedviga Malinová Žáková. A málokomu sa možno tak málo čudovať či mu to zazlievať, že sa po siedmich rokoch šikany zo strany štátnych orgánov a vládnucich politikov rozhodol zo Slovenska vysťahovať. Málokto totiž zažíval tak bezprostredne, na vlastnej koži aroganciu a zneužívanie moci, a málokomu táto moc dávala tak priamo najavo, že ho nikdy nenechá na pokoji. Len aby nemusela priznať vlastnú vinu, a tiež z čírej pomstychtivosti.
Hedviga Žáková-Malinová cíti nátlak, psychiater ju nevypočul
Prokuratúra stále verí, že sedem rokov starý prípad stihne ukončiť tento rok.
http://www.sme.sk/c/7042233/hedviga-citi-natlak-psychiater-ju-nevypocul.html
Na parlamentné voľby sa už zaregistrovalo viac než 80-tisíc Maďarov
http://aktualne.atlas.sk/na-parlamentne-volby-sa-uz-zaregistrovalo-viac-nez-80-tisic-madarov/zahranicie/europa/
Neberte nám Uhorsko!
http://cato.blog.pravda.sk/2013/12/14/neberte-nam-uhorsko/
V Bruseli apelujú na vytvorenie Karpatskej stratégie
http://www.hlavnespravy.sk/stanovisko-europoslanec-m-mikolasik-vyzyva-k-vytvoreniu-karpatskej-strategie/186744/
Čaploviča máta šlabikár, text o rozvedenej rodine neuznáva
http://www.webnoviny.sk/slovensko/caplovica-mata-slabikar-text-o-roz/767981-clanok.html
Slovenská informačná služba
Správa o činnosti v roku 2012
http://www.sis.gov.sk/vyr_sprava2012.html
Orbán k výročiu úmrtia premiéra Antalla: Prebral Maďarov z kádárovského opojenia
http://www.hlavnespravy.sk/orban-k-vyrociu-umrtia-premiera-antalla-prebral-madarov-z-kadarovskeho-opojenia/186655/
V Debrecíne postavia najväčšie maďarské superpočítačové centrum
http://www.hlavnespravy.sk/v-debrecine-postavia-najvacsie-madarske-superpocitacove-centrum/186640/
MOL kúpil práva na ťažbu ropy v Severnom mori
http://ekonomika.sme.sk/c/7038277/mol-kupil-prava-na-tazbu-ropy-v-severnom-mori.html
Produkcia maďarského priemyslu v októbri prudko stúpla
http://ekonomika.sme.sk/c/7038280/produkcia-madarskeho-priemyslu-v-oktobri-prudko-stupla.html
Žijúca legenda maďarského popu Gábor Presser v Bratislave
http://kultura.sme.sk/c/7037610/stadion-vo-varsave-skandoval-ringo.html
Maďari si myslia, že sú niečo viac. Majú to z čias monarchie - tvrdí historik
12. decembra 2013 - (tasr)
Jedným z dedičstiev rakúsko-uhorskej monarchie je svojské sebahodnotenie Maďarov, založené na myšlienke, že kultúrne stoja nad ostatnými národmi Karpatskej kotliny, domnieva sa riaditeľ budapeštianskeho Inštitútu habsburských dejín András Gerő, podľa ktorého takýto druh vnímania seba samého u Maďarov zostal zachovaný dodnes. Na diskusii za okrúhlym stolom o období rakúsko-uhorskej monarchie maďarský historik v stredu povedal, že monarchia hlásala - pričom si to nahovárali aj samotní Maďari - že Uhorsko je ich krajinou. Vedcove slová citovala tlačová agentúra MTI. „Pravda bola taká, že Maďari sa stali väčšinovým národom na území tejto krajiny (Uhorska) až po roku 1900 a ani o desať rokov neskôr nebol v Uhorskom kráľovstve ich pomer väčší ako 54,5 percenta,” zdôraznil na budapeštianskom podujatí Gerő. Dôvodom takéhoto vývoja bola podľa neho sčasti asimilácia Židov a vysťahovávanie iných národností z vidieka. „Maďari uverili tomu, že to bol ich štát. Bol to ich štát - ale nielen ich, pretože v ňom žili aj iní ľudia. Domnievali sa, že si ten štát zaslúžia, pretože kultúrne stoja nad ostatnými,” povedal historik s poznámkou, že podľa jeho názoru tento spôsob sebahodnotenia Maďarov je stále aktuálny. Gerő konštatoval, že tento prístup nie je prítomný v diplomatickom či politickom jazyku, ale v podvedomí širokej verejnosti áno: „Málokedy počujete hovoriť medzi Maďarmi v pozitívnom duchu o Slovákoch alebo Rumunoch. Maďar si myslí, že je dobrý,” dodal. Kultúra vzájomnej averzie, charakteristická pre monarchiu, zostala podľa historika zachovaná dodnes. „Je to špecifikum Maďarov, že všetci sme boli zatvorení do jednej klietky, pričom každý každého nenávidel - aj Maďar Maďara, ktorý mal iné zmýšľanie. Maďari nenávideli iné národnosti - ale aj národnostné menšiny nenávideli Maďarov,” povedal András Gerő. Na podujatí vystúpili s príspevkami aj historik-diplomatik István Diószegi, ktorý hovoril o zahraničnej politike monarchie, a historik a spisovateľ Gyula Zeke, ktorý priblíži literárnu tvorbu z čias monarchie.
János Áder si pripomenul 20. výročie úmrtia premiéra Józsefa Antalla
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-janos-ader-si-pripomenul-20-vyrocie-umrtia-premiera-jozsefa-antalla/186166/
Mesterházy tvrdí, že socialisti vo voľbách porazia Fidesz
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-mesterhazy-tvrdi-ze-socialisti-vo-volbach-porazia-fidesz/186342/
Firmy, ktoré neznížili ceny energií v Maďarsku, dostanú pokuty
http://ekonomika.sme.sk/c/7037314/firmy-ktore-neznizili-ceny-energii-v-madarsku-dostanu-pokuty.html
Prerušené rokovanie Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín
12. decembra 2013 - (tasr)
11. decembra 2013 sa v Bratislave uskutočnilo v poradí už 12. zasadnutie medzivládnej Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín. Členovia komisie prerokovali odpočet plnenia predchádzajúcich odporúčaní a prediskutovali návrhy nových. Niektoré otázky týkajúce sa odporúčaní pre slovenskú stranu, najmä problematiky novely školského zákona, zastúpenia maďarskej menšiny vo Výbore pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, podpory pre menšinovú kultúru maďarskej komunity, zákona o používaní jazykov národnostných menšín a výsledku referenda v obci Tešedíkovo však zostali otvorené a preto sa obe strany dohodli na prerušení rokovania. Rokovanie komisie bude pokračovať v nasledujúcom roku. Komisia je bilaterálnym mechanizmom vyplývajúcim zo slovensko-maďarskej základnej zmluvy, ktorý sa zaoberá slovenskou národnostnou menšinou v Maďarsku a maďarskou národnostnou menšinou na Slovensku.
Gábor Gál: O slovenské občianstvo už prišlo asi 670 ľudí a Ústavný súd SR stále mlčí
http://www.hlavnespravy.sk/g-gal-o-slovenske-obcianstvo-uz-prislo-asi-670-ludi-a-ustavny-sud-sr-stale-mlci/186062/
Budapeštianske vianočné trhy
http://www.teraz.sk/zahranicie/budapest-vianoce-trhy/67482-clanok.html
Neobjavená
Vianočné trhy v Budapešti patria podľa Sunday Times medzi najlepšie v Európe. Slováci aj tak častejšie cestujú do Viedne
12. decembra 2013 - (Klaudia Lászlóová - Plus 7 dní)
Na starodávne pôsobiacom vozíčku zo železa sa na rozpálených uhlíkoch pečie trdelník. V Maďarsku je to „kürtöskalács” a rovnako ako jeho slovenský variant nechýba na žiadnych trhoch. Pýtam sa slečny pri vozíku, či je zariadenie pôvodné. „Samozrejme,” odpovedá. Rovnaký vozík stojí o štyri domčeky ďalej a potom ešte na ďalších miestach. Potichu sa zasmejem. Napriek tomu si myslím, že jedinou nepôvodnou vecou na vianočných trhoch v Budapešti je iPod, ktorý nám trikrát ponúkol ten istý človek.
Atrakcia: Kürtöskalács sa robí ako kedysi na dreve, jedlá sú podľa tradičných receptov a tradičná je dokonca aj hudba v stánkoch s cédečkami - nič iné totiž predávať nesmú. Predavačov vyberá porota podľa prísnych kritérií. V jednom stánku majú makovo-hrozienkovo-jablkový džem, dokonca aj jahody v šampanskom a čokoláde. „Myslím si, že trhy sú hlavne o tradičných produktoch,” hovorí Luca Bohóczka, ktorá tieto džemy a lekváre predáva v stánku Sztelázsi, čo je obchod s farmárskymi produktmi. O kúsok ďalej sú obrovské keramické krčahy s vareným vínom a cigánsku opekajú aj z druhej strany. Čím? Starou žehličkou!
Vörösmartyho námestie je takmer geometrický stred Budapešti a turista sa tu zaručene ocitne v každej sezóne. Niet preto lepšieho miesta na vianočné trhy. Z jednej strany sem ústi najznámejšia obchodná ulica Váci a na druhej stojí Gerbaud, luxusná cukráreň v historickom štýle. Už aj meno organizátora, Budapeštianskeho festivalového a turistického centra, naznačuje, že sú určené hlavne turistom. Popredné umiestnenie v rebríčkoch denníkov Sunday Times, Times či Daily Telegraph a cestovateľských magazínov Travel&Leisure a Expedia si získali jednak vďaka typickému maďarskému koloritu a tiež pestrej škále domácich produktov, ktoré v Maďarsku zažívajú nebývalú renesanciu. V neposlednom rade boduje kuchyňa, ktorú oceňujú aj Slováci. „Trdelník je tu lepší, lebo ho robia na uhlíkoch a nie na elektrine ako u nás,” uznáva Oliver Ladický z Piešťan, jeden z mála Slovákov, ktorých sme tu stretli. „Dávame si klobásku, punč, segedín, guláš aj halászlé. Je tu toho veľmi veľa a maďarská kuchyňa je naozaj vynikajúca,” hovorí ďalšia Piešťanka Jarmila.
Jedlo na prvom mieste: Prostredný, menší okruh stánkov okolo námestia patrí iba gastronómii. Je obklopený priestrannou uličkou a tak ten, kto je hladný, sa nezamotá, stačí, ak bude chodiť stále dookola. Jednoducho vás to opantá, aj keď nie ste hladný - to sme okúsili na vlastnej koži. Nedalo nám a museli sme ochutnať krvavničku aj plnený kapustný list, ktorý zdobila trikolóra smotany, červenej papriky a petržlenu.
Dobrôt je naozaj veľa. Trinásť druhov podplamenníkov, údené kolená, pečené husacie stehienka a dokonca celé pečené prasiatko. Opiecť cigánsku na dvakrát v oleji by tu nešlo. Plech s grilovanou zeleninou ako prílohou k pečienke je sám osebe pastvou pre oči. Vidíte makové pupáčiky, dokonca aj bryndzové halušky. Ich kvalitu sme netestovali, ale z toho, čo sme ochutnali, nebolo nič na „bufetovej” úrovni. No a kým v Bratislave všetky dobroty ochutnáte za deň a ešte budete hladní, tak v Budapešti by ste museli ochutnávať aspoň týždeň. Teplých nápojov, alkoholických i nealkoholických, je tiež zo desať druhov v jednom stánku. Slečna nám odporúča vanilkové varené víno, ktorého recept vraj nemôže vyzradiť. Ale recept na krampampuli sme získali - biele víno, domáca pálenka, rum, sušené ovocie a karamelizovaný cukor. Varí sa nielen víno a punč, ale aj pálenka, ktorú Slováci, zdá sa, ešte neobjavili. „Kupovali sme si punč a vylepšovali si ho vlastnou slivovicou,” hovorí pani Jarmila.
V dave počuť angličtinu, nemčinu, taliančinu aj švédčinu. Slovenčinu menej, skupina turistov z Piešťan, ktorých sme tu stretli, je tu na podnikovom zájazde svojho maďarského zamestnávateľa, vlastníka Kúpeľov Piešťany. Pritom nad pečeným prasiatkom visí nápis Dobrú chuť aj v slovenčine. „Máme veľa zahraničných zákazníkov a určite boli medzi nimi aj Slováci,” hovorí slečna, ktorá obsluhuje v komplexe stánkov kateringovej spoločnosti. Na žiadneho si však nespomenie.
Pôvodné môže byť moderné: Uličky so stánkami vo väčších vonkajších okruhoch sa už zamotávajú do labyrintu. Konská klobása, maďarská saláma, víno, pálenka, zaváraniny, remeselné výrobky od výmyslu sveta. Hlavne mäsové výrobky a alkohol, ale hitom je aj prírodná kozmetika a ručne robené mydlá. Keramika, kožené výrobky od peňaženiek až po kožuchy, výrobky z ručne robeného papiera, plstené klobúky...
V stánku, kde ponúkajú kompletný výstroj staromaďarského lukostrelca, majú čiapku so špicatým vrchom. Veľmi podobné z drahých kožušín ponúka kožušník už s moderným dizajnom. Takže je tu priestor aj pre súčasnosť. Dalího hodiny zo skla sa znesú s tradičnými výšivkami a krojmi. Predavač v škriatkovskom klobúku zapózuje pred fotoaparátom, povie „cheese” a potom ďalej predvádza keramické píšťalky imitujúce štebotanie vtákov. Sortiment remeselných trhov je síce podobný ako na Slovensku, ale zaujali nás napríklad hracie skrinky z dreva. Ornamenty majú pôvodné, ale prístroj vnútri nie, ten sa dováža zo zahraničia. Slováci tieto veci radi obzerajú, ale menej radi ich kupujú. Rovnaké je to aj na trhoch na Slovensku.
Zo Slovenska po maďarsky: Ferkó Kádár z Békešskej Čaby, ktorý predáva medovníčky a pohľadnice zo starých fotografií gazdov, hovorí, že má veľa zákazníkov aj z „Felvidéku”. Keďže však hovoria po maďarsky, splynú s davom. On si ich možno všíma preto, že sám chodieva na festivaly na Slovensko s potulným fotoateliérom. Možno ich pozná podľa prízvuku a možno ich stretáva vďaka tomu, že pri jeho divadelnom kostýme s dlhou bábkovou rukou, do ktorej inkasuje peniaze, sa pristavuje veľa ľudí. „V prvej polovici sezóny sem chodia hlavne turisti, aj z Felvidéku. Ale čím bližšie sú Vianoce, tým je Maďarov viac. Ako je známe, darčeky kupujeme na poslednú chvíľu,” hovorí.
Nie je sám, kto predáva v kostýme, čo dodáva atmosfére starodávny punc. Aj program na pódiách je zostavený hlavne z predstavení folklórnych skupín a súborov. Pesničku Jingle Bells tu nepočuť ani vo výzdobe nie je nič trblietavé, žiadny gýč. Stromček zdobia veľké drevené hviezdy, anjeli a ďalšie ozdoby v bielej, červenej, hnedej a zelenej farbe - samozrejme, ručne vyrezané. Obrovský adventný veniec s metrovými sviečkami má tiež puritánsky dizajn. „Mám rada túto atmosféru, je tu pohoda, žiaden zhon a tlačenica,” hovorí pani Jarmila.
Radšej Viedeň: Z južného Slovenska, zájazdy na trhy v Budapešti chodievajú, ale Slováci z iných regiónov ako keby vianočnú Budapešť ešte neobjavili. V našom miniprieskume na internetovej stránke ponúkajúcej zájazdy na vianočné trhy sme zistili, že zájazdy do Budapešti si kúpilo necelých deväťdesiat ľudí, zatiaľ čo do Viedne chcelo ísť až 264 zákazníkov. „Nám sa budapeštianske trhy páčia viac. Vo Viedni je všetko na stojáka, tu si môžete sadnúť ako v reštaurácii,” hovorí pani Jarmila, ktorá je tu na zájazde z Piešťan už tretíkrát. A čo ich láka? Jedlo, atmosféra. Nákupy však nerobia na vianočných trhoch. „Kúpili sme klobásu z mangalice, potom plnené papričky aj maďarskú salámu. Ale nie tu, na hlavnej tržnici, tam je to lacnejšie,” priznáva Oliver Ladický.
V bývalej budapeštianskej autobusovej stanici vystavujú dizajnéri
http://www.hlavnespravy.sk/v-byvalej-budapestianskej-autobusovej-stanici-vystavuju-madarski-dizajneri/185787/
V Novohradskom múzeu a galérii otvárajú Trienále akvarelu
http://www.hlavnespravy.sk/lucenec-v-novohradskom-muzeu-a-galerii-otvaraju-trienale-akvarelu/185593/
Extrémistom zo strachu
Podľa výšky príjmov svojich voličov je krajne pravicový Jobbik druhý v rade parlamentných strán. Volia ho priemerne ešte lepšie zarábajúci ľudia než vládny Fidesz... - Voliči extrémistov sú často zdanlivo vzdelaní a kultivovaní, pomerne slušne zarábajúci a žijúci ľudia, ktorí sa boja, že o to všetko prídu. A potrebujú niekoho obviniť z toho, že ohrozuje ich postavenie.
http://komentare.sme.sk/c/7035257/extremistom-zo-strachu.html
Maďarská vláda pripravuje už tretie znižovanie režijných nákladov domácností
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-vlada-pripravuje-uz-tretie-znizovanie-rezijnych-nakladov-domacnosti/188265/
Jobbik: Fidesz chce zachovať znížené režijné náklady iba do volieb
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-jobbik-fidesz-chce-zachovat-znizene-rezijne-naklady-iba-do-volieb/185139/
V. Orbán si vyžiadal správu o odmenách šéfov štátnych podnikov
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-orban-si-vyziadal-srpavu-o-odmenach-sefov-statnych-podnikov/185319/
Maďarský parlament schválil balík zákonov na podporu materstva
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-parlament-schvalil-balik-zakonov-na-podporu-materstva/184869/
Agentúra Fitch potvrdila rating Maďarska na stupni BB+
http://www.webnoviny.sk/ekonomika/agentura-fitch-potvrdila-rating-madars/767396-clanok.html
Hraničný priechod Veľké Slemence - Mali Selmenci dočasne zatvoria
http://www.hlavnespravy.sk/vlada-hranicny-priechod-velke-slemence-mali-selmenci-docasne-zatvoria/185535/
Čaplovič: Štáty V4 budú mať spolu lepšie výsledky aj vo vede
http://www.teraz.sk/zahranicie/krajiny-v4-veda-vysledky-caplovic/67236-clanok.html
Maďarsko zachováva nulovú toleranciu voči geneticky modifikovaným organizmom
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-zachovava-nulovu-toleranciu-voci-geneticky-modifikovanym-organizmom/184385/
Vlastniť viac ako päť kilogramov tabaku bez povolenia bude v Maďarsku trestné
http://aktualne.atlas.sk/vlastnit-viac-ako-pat-kilogramov-tabaku-bez-povolenia-bude-v-madarsku-trestne/zahranicie/europa/
Bugár: SMK postavila Bárdosa na zviditeľnenie značky
http://www.topky.sk/cl/100535/1373523/Bugar--SMK-postavila-Bardosa-na-zviditelnenie-znacky
Prezidentský kandidát Gyula Bárdos
http://www.teraz.sk/slovensko/gyula-prezident-kandidat-smk/67769-clanok.html
SMK bude mať v prezidentských voľbách želiezko v ohni
http://www.webnoviny.sk/slovensko/smk-bude-mat-v-prezidentskych-volbac/765811-clanok.html
Prezidentským kandidátom za SMK by sa mal stať Gyula Bárdos
http://www.teraz.sk/slovensko/smk-prezident-kandidat-gyula-bardos/66988-clanok.html
Maďarský prezident
Postaviť vlastného kandidáta na prezidenta je pre SMK možnosť, ako ponížiť hlavného rivala.
8. decembra 2013 - (Peter Morvay - komentare.sme.sk)
Šéf SMK József Berényi, samozrejme, neverí, že prezidentský kandidát jeho strany má „šancu vo voľbách uspieť“. Teda, ak za úspech považujeme to, o čo pri voľbách obvykle ide, že dotyčného zvolia na dáky post. Uspieť však pre SMK znamená niečo iné, a tak je pre samostatného kandidáta dosť dôvodov. Prvý je rovnaký, pre ktorý Berényi kandidoval na župana - tretím rokom mimoparlamentná strana sa zúfalo potrebuje zviditeľniť, pripomenúť, že je tu a že sa ponúka do nejakej budúcej vládnej koalície na akejkoľvek úrovni. Či aspoň do akéhokoľvek obchodu o to, čo kto ponúkne za hlasy jej voličov. Vďaka takémuto kšeftu získal sám Bárdos teplé miestečko (s nejasnou, pravdepodobne žiadnou náplňou práce) na sekretariáte bratislavského župana podporovaného aj SMK. Práve to treba chápať pod obnovením „pravého slovensko-maďarského dialógu“, čo Berényi tiež označil za dôvod na vlastného kandidáta. Aj ďalší cieľ je podobný ako v župných voľbách. Most-Híd pred druhým kolom musel podporiť Berényiho napriek tomu, že mu SMK aj v tom čase vytrvalo podkopávala nohy napríklad v Európskej ľudovej strane. Postaviť vlastného kandidáta je pre SMK jednoducho možnosť, ako dostať hlavného rivala do nepríjemnej situácie a ponížiť ho. PR a pomsta, oboje považuje za čistý zisk, najmä ak náklady na kampaň ponesú cez Orbána daňoví poplatníci spoza Dunaja. Vlastný kandidát však opäť nie je bez rizika. Bárdosov výsledok môže byť dôkazom sily SMK a jej schopnosti dodať nejakej budúcej spolupráci pár percent hlasov. Môže však byť aj dôkazom opaku, slabosti strany, o ktorú už niet čo stáť. Vedľa výsledku v župných voľbách stoja za pozornosť ledva tri stovky ľudí, ktorých sa SMK, Mostu a rôznym aktivistom podarilo po týždňoch príprav priviesť v stredu na protest proti likvidácii malých škôl. Bárdosova kandidatúra navyše odhaľuje o realite v maďarskej komunite viac, ako môže byť SMK milé. Jej popredný politik a funkcionár je totiž zároveň predsedom Csemadoku. Na čelo tejto údajne nezávislej masovej kultúrnej organizácie, menšinovej obdoby Matice slovenskej (a zároveň najväčšej členskej organizácie Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku, ktorý zastrešuje údajne nezávislú maďarskú občiansku sféru), Bárdosa pred rokom zvolili dokonca ešte ako šéfa republikovej rady SMK. A nejde o žiadnu anomáliu, nezávislý od strany nebol ani jeho predchodca v tejto funkcii.
József Berényi (SMK): Pre zachovanie maďarskej menšiny treba zabezpečiť podporu spoločnosti
http://www.hlavnespravy.sk/j-berenyi-pre-zachovanie-madarskej-mensiny-treba-zabezpecit-podporu-spolocnosti/197965/
Maďarský parlament schválil zriadenie vyšetrovacej komisie ku kauze odpočúvania
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-parlament-schvalil-zriadenie-vysetrovacej-komisie-ku-kauze-odpocuvania/185089/
Matka Evy V. odkázala pozostalým, že im vyjde v ústrety
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-eva-v-matka-pozostali/67097-clanok.html
V Maďarsku zadržali mužov zo SR za podvod s bankovkami v trafikách
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-sr-podvod-bankovky-trafiky/67353-clanok.html
Predstavy o autonómii
http://www.hlavnespravy.sk/nemeth-madari-musia-sformulovat-svoje-predstavy-o-autonomii-ci-vzdelavani/182983/
Posilnia inštitucionálne zjednotenie maďarského národa
http://www.hlavnespravy.sk/kover-volby-2014-posilnia-institucionalne-zjednotenie-madarskeho-naroda/182766/
KMKF považuje novelu slovenského školského zákona za neprijateľnú
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-kmkf-povazuje-novelu-slovenskeho-skolskeho-zakona-za-neprijatelnu/183039/
Poslanecké Sľubujem zaznelo po slovensky, maďarsky i záhorácky
http://www.hlavnespravy.sk/trnava-poslanecke-slubujem-zaznelo-po-slovensky-madarsky-i-zahoracky/182886/
Nézőpont: Fidesz by obsadil v parlamente 116 zo 199 kresiel (58 %)
http://www.hlavnespravy.sk/nezopont-fidesz-by-obsadil-v-parlamente-116-zo-199-kresiel-58/182719/
Slovensko - Žiadosti o dotácie na kultúru národnostných menšín
http://www.hlavnespravy.sk/oznamenie-ziadosti-o-dotacie-na-kulturu-narodnostnych-mensin-sa/182717/
Forum Historiae: Slovenské politické myslenie 1848-1914
http://www.forumhistoriae.sk/web/guest/-/forum-historiae-2-2013-slovenske-politicke-myslenie-1848-1914
Ostrihom a Visegrád jedným ťahom
http://jozefjavurek.blog.sme.sk/c/342784/Ostrihom-a-Visegrad-jednym-tahom.html
Bratislavské rozprávky - Bartók
Margit Garajszki napísala krásnu rozprávkovú knihu o obľúbenom skladateľovi Bélovi Bartókovi...
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=168903063320823&set=gm.183532945175761&type=1
Béla a jeho rozprávkovo-nerozprávkové potulky Prešporkom
http://book.review.sk/recenzie/bela-a-jeho-rozpravkovo-nerozpravkove-potulky-presporkom
Obec Alkár (Mátraszentimre)
http://www.matraszentimre.hu/images/stories/kiadvanyok/mszimre_fuzet.pdf
Laura a Vanesa Glückové: Veselá je dedina...
www.oslovma.hu/XXX/Gluck-CD.rtf
Prezentácia CD-platne 8. decembra 2013 v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/475/laura-a-vanesa-glueckove-vesela-je-dedina
Na CD nosiči spievajú a hrajú na harmonike Laura a Vanesa Glückové pilíšske a novohradské slovenské ľudové piesne.
Fotogaléria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.508475802584734.1073741873.147596498672668&type=3
Stretnutie pilíšskych Slovákov s vianočným koncertom DH Šarfianka
Slávnostné stretnutie slovenských aktivistov spod Pilíša - Vystúpenie miestneho pávieho krúžku (slovenského ľudového speváckeho zboru) a vianočný koncert dychovej hudby Šarfianka z Blatného (SR - pri Senci) - 28. decembra 2013 v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch - Organizácia Slovákov v Mlynkoch na prelome starého a nového roka už tradične usporadúva pre predstaviteľov pilíšskych Slovákov spoločné oslavy Dňa menšín, vhodné rovnako na bilancovanie, ako aj na plánovanie. - S finančnou podporou Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku. - Fotogaléria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.518242204941427.1073741880.147596498672668&type=1
„Aby ván dau Pán Boh...“ - Senváclavské vinše
Ten istý vinš takmer doslovne recitujú v Zemplínskom pohorí, v Bukových horách, v Novohrade, vo Vérteši, v Bakoni a, samozrejme, aj v susedných pilíšskych obciach...
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1-kultura1/917-aby-van-dau-pan-boh-senvaclavske-vine
Uchováva históriu čabianskej ev. cirkvi
Békešskú Čabu založili slovenskí evanjelici
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/kultura/156-kultura2-kultura2/880-uchovava-historiu-abianskej-evanj-cirkvi
Cirkevný archivár Pavel Kováč poskytuje svoje vedomosti, podáva rady mnohým bádateľom. Okrem Čabianskeho kalendára po slovensky, spracované poznatky sprístupňuje širokej maďarskej verejnosti vo forme uverejnených štúdií a vydaných publikácií v maďarčine.
Občianska sféra by mohla urobiť veľa pre demokratizáciu našej menšinovej spoločnosti
„Mohli by sme sa zamyslieť nad tým, či sme si vytvorili dostatočne účinné spoločenské brzdy a protiváhy, ktoré by nám zaručili, že menšinová samospráva sa nedá zmonopolizovať, vyvlastniť a že nikto nemá mať strach o svoj chlebíček, ak sa opováži povedať kritické slovo. Som presvedčený, že občianska sféra by mohla urobiť veľa pre demokratizáciu našej menšinovej spoločnosti...“ - Stiahnite si audio súbor:
www.oslovma.hu/XXX/SipickyM.mp3
Vedec, pedagóg a bývalý predseda Zväzu Slovákov v Maďarsku
Matej Šipický na oslavách 65. výročia založenia ZSM
SantovSKA - Jamajka z Maďarska
Text a foto: Imrich Fuhl (www.oslovma.hu)
Neďaleko od Trenčína, Ty falešná frajárko... - naše dobre známe piesne s nezvyčajným rytmovým vzorcom v podaní sedemčlennej slovensko-maďarskej skupiny z Maďarska s výstižným, perfektným názvom SantovSKA.
http://www.youtube.com/watch?v=bwYSOf16WGQ
http://www.youtube.com/watch?v=o8FYCoqKbMA
http://www.youtube.com/watch?v=jlqaSUEhwCQ
http://www.youtube.com/watch?v=5HptN2Lo71g
http://www.youtube.com/watch?v=-y6LfXZybow
http://www.youtube.com/watch?v=eHgMwGO0heA
http://www.youtube.com/watch?v=p4CuetUYWds
http://www.youtube.com/watch?v=JJEO6PHqmKY
http://streamer.carnation.hu/mtvod2/osszhang/2011/03/24/zene.wmv
https://www.facebook.com/pages/SantovSKA-Klub/117389248301242
Santovská SKA, keďže ide prevažne o skúsených muzikantov z pilíšskej, dodnes aj Slovákmi obývanej obce Santov (neďaleko Budapešti). Hotová maďarsko-slovenská Jamajka pod Pilíšom! Hudobný štýl Ska je totiž typickou formou jamajskej hudby, kombinácia prvkov známych ako mento a calypso s rázovitou americkou jazzovou a bluesovou hudbou. Dodajme, že v ďalekej Jamajke práve zo ska-hudby sa vyvinuli rocksteady a u nás snáď ešte známejší a obľúbenejší štýl reggae. S nápadom založiť skupinu SantovSKA prišiel koncom roka 2009 jej vedúci István Lázár, ktorý už viac ako dvadsať rokov býva v Santove. Prišiel z maďarského mesta Ózd, po svojej starej mame sa však hlási (aj) za Slováka - podobne ako ďalší dvaja členovia kapely a aj tej starej, široko-ďaleko známej formácie, Santovskej nálady: Jozef Széplaki ml. a Zsolt Lovász. Nie žeby santovskí (pomaly už zato trochu starší) mládenci neboli dosť učení muzikanti, ale musíme uznať, ich noví kolegovia sú skutočne hotoví profíci. Z nášho hľadiska je dobrou správou, že - ako sľubujú - postupne zaradia do svojho repertoáru aj ďalšie úpravy slovenských piesní „a la ska“. Nech nám teda dlho žije SantovSKA!
Zachránený Ľudo Košút
Slovenský národovec zachránil osobnosť, ktorá bola kľúčovou pre maďarskú históriu.
Nov. 2013 - (Daniel Zemančík - Kanadský Slovák)
Práve teraz, keď sa v hlavnom meste Slovenska, v Bratislave, hovorí o inštalovaní pamätnej tabule maďarskému politikovi Lajošovi Košútovi, ktorý nikdy neuznal slovenský národ, a ktorého v Maďarsku považujú za jedného z najslávnejších osobností vlastnej histórie a práve v čase, keď sme často krát svedkami pomaďarčovania slovenských významných osobností z čias monarchie, vynárajú sa mi v mysli známe i menej známe skutočnosti. Do tých známejších napr. patrí aj to, že slovenskí, liptovskí murári stavali nielen významné budovy v Budapešti, ale aj slávny maďarský parlament. Tú menej známu vec, ktorá sa týka rodu Košútovcov som sa dočítal v knižke Rozprávanie o Turci od Jána Junasa v časti Turčianskej úsmevy - žarty a veselé príhody. A práve tu je napísané, ako to Lajošom naozaj bolo. Práve vďaka Matici sa začiatkom jari 1991 vydala v Martine spomienka na košútovský rod. Z tohto rodu pochádzajú dve, veľmi významné, osobnosti. Jedným je Juraj, zaslúžilý národovec a druhým je jeho synovec Ľudo, čiže Lajoš, vodca uhorskej revolúcie počas rokov 1848-1849. Juraj Kušút hospodáril na svojom rodičovskom majetku v Košútoch, v dnešnej časti Martina. Cítil sa byť hrdým Slovákom, podporoval Štúrovcov, rady poľnohospodárov, uverejňoval v slovenských novinách a písal do kalendárov. Jeho brat Pavol sa odsťahoval do Solnockej župy a tam sa mu narodil syn Lajoš, Luďo. Bratia sa dohodli, že Ľudo bude tráviť každé leto u strýka, na rodnom košútovskom majetku. Pre malého chlapca bolo horské ovzdušie oveľa zdravšie, ako to južné, hovoriac o rodnom Monoku. Ľudovi sa dni prázdnin míňali na lúkach, pri kúpaní v rieke Turiec i pri výletoch do okolia. No nešťastie nedalo na seba dlho čakať. Ľudo s kamarátmi vymyslel súťaž, kto najrýchlejšie prebehne na strýkovom dvore po múriku hnojovej jamy. Už vtedy bol Ľudo sebavedomý, sebaistý. Ako prvý sa rozbehol, aby dokázal svoje prvenstvo. No čo sa chytro robí, máva veľa škody! Ako utekal po úzkom múriku, pošmykol sa, a milý Ľudo „čľup“ do hnojnice. A bolo ho v hlbokej jame práve dosť. V poslednej chvíli ho už takmer utopeného vytiahol sám strýko. Ešte šťastie, že bol nablízku a počul krik detí. A tak slovenský národovec Juraj Košút zachránil synovcov život a spolu s ním i osobnosť, ktorá bola kľúčovou pre maďarskú históriu.
Slovenka a Mars
Slovenská astrobiologička Michalea Musilová patrí medzi šiestich odborníkov, ktorí už o niekoľko dní pôjdu na prieskumnú expedíciu, ktorá má veľa spoločného s Marsom...
http://myavyslovacchia.it/?q=sk/node/102
Daj Boh šťastia
Čas radosti v novosadskom slovenskom evanjelickom kostole...
http://www.kulpin.net/aktuality/daj-boh-stastia.html
Po stopách Mórica Beňovského
Slovenská expedícia sa opäť vybrala po stopách Mórica Beňovského. Jej cieľom bolo nájsť pozostatky kráľa kráľov...
http://www.tvba.sk/vsetky-relacie/-spravy-a-publicistika/beseda-o-/po-stopach-morica-benovskeho-aj-v-roku-2013/
Móric Beňovský a jeho svet
https://www.facebook.com/MoricBenovskyAJehoSvet
Film „Vivat! Benovsky“
http://www.youtube.com/watch?v=O7HVA9NkG-M&;playnext=1&list=PLC488101F203EAF0E&feature=results_main
Za starostlivosť o Slovákov v Srbsku vyjadrili vďaku kumštom
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/478/za-starostlivost-o-slovakov-v-srbsku-vyjadrili-vdaku-kumstom
Online kurz žurnalistiky a Letná škola žurnalistiky 2014
Nová kvalita spolupráce ÚSŽZ a KŽ FF UK v Bratislave
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/stranka/91/zurnalistika-online
Pomoc ÚSŽZ krajanom pri vyúčtovaní dotácií
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2955/pomoc-uszz-krajanom-pri-vyuctovani-dotacii
Hronec 2013
https://www.youtube.com/watch?v=FoIND74yJfA
Poznaj svoje korene
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1-kultura1/1106-poznaj-svoje-korene-hronec-2013
Fotogaléria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.471339502965031.1073741857.147596498672668&type=3
Budapeštianski Slováci hodnotili rok
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/491/budapestianski-slovaci-hodnotili-rok-vo-vianocnom-rozjimani
Slovenské národné múzeum v Bratislave: 120 rokov
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/496/slovenske-narodne-muzeum-v-bratislave-120-rokov
O prienikoch spolupráce ÚSŽZ a Vydavateľstva SAV VEDA
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2947/o-prienikoch-spoluprace-uszz-a-vydavatelstva-sav-veda
Ekumenická duchovná rada SZSZ
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2948/igor-furdik-na-slavnostnej-akademii-ekumenickej-duchovnej-rady-szsz
Pozvánky / Podujatia
Životný príbeh Hany Gregorovej na javisku
Nová premiéra Divadla Vertigo v budapeštianskom Slovenskom inštitúte
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=512550652177249&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1&ref=nf
Divadlo Vertigo pri CSSM sa ešte v tomto roku prihlási s novým predstavením - divadelnou hrou Dušana Širokého Keď dozrel čas, ktorá vznikla podľa rozhlasového seriálu Modus vivendi z cyklu Slovenské rody. Divadelná hra je životným príbehom Hany Gregorovej, manželky Jozefa Gregora Tajovského, súčasne históriou pohnutých čias začiatku 20. storočia. Režisérom predstavenia je Štefan Korenči, ktorý sa podpísal už pod viacero inscenácií Vertiga. V hlavných úlohách sa predstavia Viola Thirringová, Denisa Dérová a Mátyás Dráfi. Premiéra divadelnej hry Keď dozrel čas sa bude konať 18. decembra o 19.00 v budapeštianskom Slovenskom inštitúte.
Deň budapeštianskych Slovákov
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=511189192313395&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1&ref=nf
Slovenská samospráva Budapešti pri príležitosti Dňa budapeštianskych Slovákov srdečne všetkých pozýva na slávnostné Verejné zasadnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 14. decembra 2013 o 15.00 h v V. budapeštianskom obvode v Divadelnej sále budovy na ul. Akadémie č. 1 na 1. poschodí. V programe verejného zasadnutia, ktorý podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Obvodné slovenské samosprávy Budapešti a Verejnoprospešná nadácia ZSM, vystúpi s vianočným koncertom Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena a Komorný orchester Caritas Collectio pod vedením dirigenta Ákosa Somogyváryho. Po slávnostnom referáte Zuzany Hollósyovej, predsedníčky Slovenskej samosprávy Budapešti, sa účastníkom a hosťom verejného zasadnutia predstavia Betlehemskými hrami žiaci slovenskej základnej školy v Budapešti.
„Svätá rodina hľadá nocľah…“
www.oslovma.hu/XXX/21DecMly.rtf - «Otvor bránu, Anjel!» - Dramatizovaná bábková jasličková pobožnosť a hudobno-spevavá betlehemská hra so slovenským predvianočným koncertom v podaní Bábkového divadla Krasovlas, Pilíšskeho tria a Folklórneho súboru Pilíš z Mlynkov. - Foto: (fuhl - www.oslovma.hu)
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.515034148595566.1073741877.147596498672668&type=1
Slovenské adventné podujatie v Šalgótarjáne
13. decembra 2013 v Župnej knižnici B. Balassiho - Slovenská národnostná samospráva v Šalgótarjáne a Spolok šalgótarjánskych Slovákov a ich priateľov - Otvorenie výstavy z keramickej tvorby Danky Bakšovej - „Mám Ťa rád, Slovensko!” - premietanie fotografií Józsefa Homogu - „Vianoce“ - vystúpenie speváckej skupiny FS Háj z Rimavskej Soboty - S finančnou podporou Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.512535738845407.1073741876.147596498672668&type=1
Slovenský Komlóš: Z pokolenia na pokolenie
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2944/slovensky-komlos-z-pokolenia-na-pokolenie
+ Fotogaléria: Literárny večierok pri príležitosti 85. narodenín Juraja Antala Dolnozemského - Prezentácia zbierky Živé korene - Vernisáž výstavy Františka Zelmana - Slovenská základná škola - Evanjelický kostol a farský úrad - Dom remesiel:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.499366810162300.1073741865.147596498672668&type=3
Tradičná dolnozemská zabíjačka
Výroba pravej komlóšskej klbásy - Foto: Imrich Fuhl / www.oslovma.hu
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.517387841693530.1073741879.147596498672668&type=1
Zabíjačka v Čemeri
http://disznovagas.hartmann.fotoalbum.hu/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=518214004944247&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1
Nadlacká evanjelická spevácka skupina v Slovenskom Komlóši
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=512519988846982&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1
V 3. adventnú nedeľu Nadlacká evanjelická spevácka skupina v Slovenskom Komlóši sa zúčastnila na slovenských a maďarských službách Božích.
Tradičné Slovenské Vianoce vo Veňarci
8. decembra 2013 v evanjelickom kostole novohradskej obce Veňarec (Vanyarc) pobočka Zväzu Slovákov v Maďarsku, miestna cirkevná obec a slovenská samospráva usporiadali Slovenské Vianoce. V rámci kultúrneho programu vystúpili členovia folklórnych súborov Guzsalyas a Rozmarín.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.511204845645163.1073741874.147596498672668&type=1
Adventný program mlynských školákov
12. decembra 2013 v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.511232515642396.1073741875.147596498672668&type=3
Dolnozemská klobása: Viac dní ako klobás - Platilo v rodine roľníka
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/166-historia3-historia3/551-viac-dni-ako-klobas-platilo-v-rodine-ronika
Foto: Imrich Fuhl / www.oslovma.hu
Lesk a bieda „slovenskej“ čabianskej klobásy
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/158-nazory1-nazory1/873-lesk-a-bieda-slovenskej-abianskej-klobasy
Desiata dolnozemská klbasiáda v Bratislave
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/151-aktuality3-aktuality3/1093-desiata-dolnozemska-klbasiada-v-bratislave
Alexander Kormoš: Písmo bez písma
„Násilne pomaďarčovaní Slováci / pražia fašiangové šišky, / Maďarom núkajú čabianske klobásy. / / Násilne pomaďarčovaní školáci / dávno stratili rodnú reč, / ani ich rodičia nie sú už Slováci.“
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/162-literatura2-literatura2/1037-pismo-bez-pisma-z-basni-alexandra-kormoa
Historický kalendár
7. decembra 1870
Zomrel v Majcichove katolícky kňaz, dramatik a novinár Ján Palárik, autor hier Inkognito, Drotár, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. Narodil sa 27. 4. 1822.
http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Pal%C3%A1rik
Zo študentských rokov Jána Palárika
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia/742-zo-tudentskch-rokov-jana-palarika
Kompletné dielo Jána Palárika dostupné na stiahnutie
http://zlatyfond.sme.sk/autor/1/Jan-Palarik
8. decembra 1914
Narodil sa v Detve básnik, spisovateľ, esejista a prekladateľ Imrich Kružliak, popredná osobnosť slovenského povojnového exilu, krajanský pracovník, organizátor kultúrneho a politického života.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/205
12. decembra 1895
Zomrel v Győri vynálezca, fyzik a matematik Štefan Anián Jedlík, priekopník elektrotechniky v Uhorsku. Narodil sa 11. 1. 1800 v Zemnom (okr. Nové Zámky). - http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Ani%C3%A1n_Jedl%C3%ADk - „Hoci vyrastal v maďarskom prostredí a maďarsky aj cítil, po svojich predkoch bol nesporne slovenského pôvodu.“
13. decembra 1926
Zomrel v Budapešti sochár Alojz Stróbl, ktorého socha Naša matka je evidovaná v parížskom Louvri medzi najdokonalejšími sochami sveta. Narodil sa 21. 6. 1856 v Kráľovej Lehote.
Kto bol Alojz Stróbl?
http://www.youtube.com/watch?v=lUrLmONRNkY
Alojz Stróbl sa narodil na Liptove
http://www.gmb.sk/sk/exhibition/detail/127
18. decembra 1909
Zomrel v Budapešti rodák zo Slovenskej Ľupče, publicista a jazykovedec Samuel Czambel, kodifikátor modernej slovenčiny na začiatku 20. storočia. Narodil sa 24. 8. 1856.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Samuel_Czambel
Dal vedecký podklad spisovnému jazyku a slovenským jazykovým dejinám
http://zlatyfond.sme.sk/autor/186/Samuel-Czambel
Jazykovedec, etnograf, zberateľ folklóru, publicista, prekladateľ, vládny úradník
http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2006/august/65.pdf
21. decembra
Deň zimného slnovratu - je astronomický termín pre okamih, keď sa Slnko na oblohe najviac vzdiali od svetového rovníka smerom na juh. Stred slnečného kotúča sa vtedy nachádza nad obratníkom Kozorožca. Slnko dosahuje na pravé poludnie na južnej pologuli najväčšiu výšku nad obzorom a začína sa symbolicky vracať späť k obratníku Raka.
24. decembra - Štedrý deň
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vianoce
Vianoce - sviatky pokoja a lásky začínajú na Štedrý deň sláviť asi dve miliardy kresťanov vo svete. Pripomínajú si narodenie Ježiša ako chudobného dieťaťa v betlehemských jasliach, jeho vstup do dejín ľudstva, ktorému priniesol spásu.
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tedr%C3%BD_ve%C4%8Der
25. decembra - Prvý sviatok vianočný
Deň Narodenia Pána - Vianoce sú po Veľkej noci najstarším kresťanským sviatkom. V Ríme sa slávili už okolo roku 330 n.l., polnočná omša sa začala sláviť pravdepodobne v polovici 5. storočia, keď bola posvätená Bazilika sv. Panny Márie za pápeža Sixta III.
Kresťania slávia dnes sviatok Narodenia Pána
http://www.teraz.sk/slovensko/narodenie-pana-vianoce/68752-clanok.html
Pred 50 rokmi vzniklo Radošinské naivné divadlo
Divadlo uviedlo 57 pôvodných dramatických hier, ktoré na viac ako osemtisíc predstaveniach videli skoro tri milióny divákov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí...
http://www.teraz.sk/kultura/radosinske-naivne-divadlo-vyrocie/68721-clanok.html
26. decembra
Druhý sviatok vianočný - Kresťania dnes spomínajú na prvého mučeníka: sv. Štefana - V gréckokatolíckej cirkvi dnes slávia sviatok Presvätej Bohorodičky a sviatok prvomučeníka Štefana si pripomenú 27. decembra
http://www.teraz.sk/slovensko/krestania-sv-stefan/68798-clanok.html
Samuel Tešedík (1742-1820) pretváral dobu a život roľníka
Zomrel 27. decembra 1820 v Sarvaši
Jedna z najvýznamnejších osobností Slovákov na Dolnej zemi. V Sarvaši vytvoril diela európskeho formátu v oblasti poľnohospodárstva. Najväčším Tešedíkovým počinom bolo založenie prvej praktickej poľnohospodárskej školy na svete.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/166-historia3-historia3/737-samuel-teedik-pretvaral-dobu-a-ivot-ronika
27. decembra 1904
Narodil sa v Budapešti básnik, novinár a politik Ladislav Novomeský, ktorý bol v medzivojnovom období ľavicovým novinárom a členom skupiny DAV. Počas 2. svetovej vojny sa stal členom ilegálneho vedenia KSS, pripravoval SNP a bol podpredsedom SNR. Po vojne pôsobil ako povereník školstva, ale v roku 1951 ho obvinili z buržoázneho nacionalizmu a uväznili. Vo väzení strávil päť rokov a v roku 1963 bol rehabilitovaný. Je autorom zbierok Nedeľa, Romboid, Otvorené okná, Svätý za dedinou, Pašovanou ceruzkou a po dlhšej odmlke vydal zbierky Do mesta 30 minút a Stamodtiaľ a iné. Zomrel 4. 9. 1976.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Laco_Novomesk%C3%BD
L. Novomeský: Nedeľa (ukážka z lyrickej básnickej skladby - recituje Dušan Jamrich)
http://www.youtube.com/watch?v=jRh7ft--_NM
Slovensko si 1. januára pripomenie štátnym sviatkom deň svojho vzniku
http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/den-vzniku-sr/7323-clanok.html
Rozdelenie ČSFR: Toto sú názory Slovákov a Čechov po 21 rokoch
http://webmagazin.teraz.sk/zivot/rozdelenie-cesko-slovenska-nazory/1605-clanok.html
1. januára 1895
Zomrel v Nadlaku prozaik, publicista, literárny historik, poslanec budapeštianskeho parlamentu Ondrej Seberíni (nar. 26. 03. 1824 v Maglóde). - Evanjelický farár v Békešskej Čabe, v Makó a Nadlaku, kde pôsobil až do smrti. - Dielo: Slováci a sloboda, Pravda a poézia (1886), Pantheon slovenských cirkevných augšp. vyznání spisovatelů, vydal početné prózy, venoval sa publicistike. V rokoch 1996-1997 vyšlo súborné dvojzväzkové vydanie jeho diela.
Ondrej Seberini: Otec stískal a syn výskal
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/literatura/163-literatura3-literatura3/985-ondrej-seberini-otec-stiskal-a-syn-vskal
Ondrej Seberíni (1824-1895): Marína Hrúzová
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/162-literatura2-literatura2/1114-ondrej-seberini-1824-95-marina-hruzova
Sándor Petőfi (Alexander Petrovič) sa narodil pred 191 rokmi
Pochádzal z číro slovenskej rodiny
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/161-literatura1-literatura1/921-s-petofi-a-petrovi-sa-narodil-pred-191-rokmi
Sándor Petőfi
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ndor_Pet%C5%91fi
Kálmán Mikszáth (1847-1910): Petőfiho legenda v Štiavnici
www.oslovma.hu/XXX/45-2006-10.pdf
4. januára 1957
Zomrel v Budapešti maliar a grafik Július Rudnay. Narodil sa 9. 1. 1878 v Plešivci.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rudnay_Gyula
Rudnay Gyula festményei
http://www.youtube.com/watch?v=SEbboIEwr9o
6. januára
Sviatok Troch kráľov je zasvätený pamiatke na udalosť, keď traja mudrci, alebo králi od Východu Gašpar, Melichar a Baltazár prišli do Betlehema, kde sa klaňali novonarodenému kráľovi Ježišovi, ktorému obetovali zlato, kadidlo a myrhu. Je to aj Vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov.
http://www.zivotopisysvatych.sk/zjavenie-pana-traja-krali/
6. januára 1807
Narodil sa v Spišskej Belej matematik, fyzik, univerzitný profesor, priekopník geometrickej optiky a modernej fotografie Jozef Maximilián Petzval, vynálezca a konštruktér anastigmatického achromatického dvojitého objektívu, vynálezca ďalekohľadu a zdokonaliteľ mikroskopu. Zomrel 17. 9. 1891 vo Viedni.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Maximili%C3%A1n_Petzval
J. M. Petzval žil v XI. obvode Budapešti (v Novom Budíne), kde je po ňom pomenovaná ulica a nachádza sa tu aj pamätná tabuľa.
„Podmanil som svetlo, mám ho v hrsti, ale na svete je ešte stále veľa tmy.“
http://www.snn.sk/index.php/osobnosti-slovenska/452-jmpetzval-velicenstvo-optiky-kral-pecival
8. januára 1893
Narodil sa v Banskej Bystrici architekt Ladislav (Ladislaus Edward) Hudec, medzi jeho najznámejšie diela patrí šanghajský 22-poschodový Park Hotel spojený s bankou z roku 1934. Bola to prvá výšková stavba v čínskom Šanghaji, ktorá dominovala mestu do roku 1983. Zomrel 26. 10. 1958 v Berkeley (USA).
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/1/ladislaus-edward
140. výročie úmrtia J. K. Viktorina
V tomto roku si pripomenieme 140. výročie úmrtia katolíckeho kňaza, spisovateľa, vydavateľa almanachov Lipa, Concordia, spoluzakladateľa Spolku sv. Vojtecha a Matice slovenskej Jozefa Karola Viktorina (1822 Zavar - 1874 Budín). Jeho posledným pôsobiskom a tiež miestom odpočinku je Vyšehrad (Visegrád).
Pamätný deň J. K. Viktorína (17. marca 2012):
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/703-pamatn-de-jozefa-viktorina-vo-vyehrade
Fotoalbum: http://sk.fotoalbum.eu/fuhl/a685228/slideshow
Helena Rusnákova: Búrlivý život J. K. Viktorina:
http://skolskyservis.teraz.sk/search/?searchquery=Viktorin
Anna Divičanová - Ondrej Krupa: Slováci v Maďarsku
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/slovaci_v_madarsku/flash1/flash1.htm
Drotár podrotuje slnečko
Ľudové rozprávky spod Pilíša
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/drotar_podrotuje/index.htm
Bola to krásna kliatba maľovať
Životná púť Heleny Čarejšovej Hrabovskej (1930-1998) - Ľudová spisovateľka a insitná maliarka
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/csorvas/gyonyoru_atok_volt_festeni/index.htm
Po stopách Juraja Tranovského
Oživenie zvykov evanjelickej liturgie sarvašských Slovákov
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/_multimedia/po_stopach_juraja_tranovskeho/index.htm
Ján Šutinský: Lastovienka malá I.
Úpravy slovenských ľudových piesní pre miešaný zbor
http://www.oslovma.hu/XXX/Lastov-I.pdf
Učiteľ, zbormajster, kantor, rádioamatér, politik - Čabiansky polyhistor Ján Šutinský
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/619-polyhistor-jan-utinsk-a-pitvarosiak-himnusza
Budapeštiansky slovenský spevácky zbor OZVENA: Lastovienka malá
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/_multimedia/lastovienka_mala/index.htm
Slovenská samospráva Budapešti
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/bp_fovaros/almanach_slovenskej/index.htm
Slováci v južnej časti Dolnej zeme
(od konca 17. do konca 18. storočia) - Výber z prameňov
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/szlovakok_a_del_alfoldon/SLO/index.htm
Pitvaroš a Pitvarošania
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/pitvaros/pitvaros_a_pitvarosania/index.htm
Ján Nepomuk Bobula (1844-1903)
Život a dielo
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/bp_terezvaros/jan_nepomuk_bobula/index_2.htm
Život slovenských roľníkov na hornom povodí Galgy
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/puspokhatvan/a_felsogalgamenti_parasztsag_elete/index.htm
Citarový súbor Boleráz: Za siedmymi dolami
Piesne národov Európy a Békešskej župy
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/_multimedia/boleraz/boleraz.htm
Ján Kollár: Národnie spievanky
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/szekesfehervar/narodnie_spievanky_1/index.htm
Vreckový sprievodca po slovenskej národnej mytológii
http://jozefkuric.blog.sme.sk/c/345593/Vreckovy-sprievodca-po-slovenskej-narodnej-mytologii.html
Slovenské hádanky
http://zlatyfond.sme.sk/slovenske-hadanky/index.php
Ľuda slovenského príslovia a porekadlá
http://www.ludoslovensky.sk/prislovia/
Könnyen, gyorsan és ingyen tanulhat szlovákul
Naučte sa po slovensky online a zadarmo
www.slovake.eu/hu
https://twitter.com/oslovma
Páči sa mi to
www.oslovma.hu

