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Pamätník nemeckej okupácii - M. Lajčák: SR i Maďarsko si uvedomili, že konfrontácie iba ubližujú - J. Áder vypísal parlamentné voľby na 6. apríla - Paks: Maďarsko prehlbuje svoju závislosť od Ruska - Dá sa vymeniť Fidesz? - Protivníci Orbána sa zjednotili - Vymyslieť národu históriu, ktorá by mu lepšie vyhovovala - Zahraniční Slováci požiadajú o možnosť voľby cez internet - Historický kalendár
Vybral a zostavil: Imrich Fuhl
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2014/ImrTSl02.rtf
Páči sa mi to: www.oslovma.hu
Maďarsko sa prvýkrát ospravedlnilo za účasť na holokauste
http://www.sme.sk/c/7078804/madarsko-sa-prvykrat-ospravedlnilo-za-ucast-na-holokauste.html
Maďari postavia pamätník nemeckej okupácii
22. januára 2014 - (Ivan Drábek - pravda.sk)
Kdekto si mohol myslieť, že ide o silvestrovský žart. Keď vláda Viktora Orbána koncom decembra rozhodla o vztýčení pamätníka nemeckej okupácii v srdci Budapešti, správa zostala v tieni novoročného veselia. Búrka rozhorčenia naplno prepukla až v stredu, keď radnica obvodu, kde má pripomienka vstupu nacistických vojsk stáť, sporný projekt odsúhlasila. Pomník má byť odhalený 19. marca na 70. výročie okupácie. Súsošie bude tvoriť archanjel Gabriel, symbolizujúci Maďarsko, na ktorého sa zhora vrhá nemecká ríšska orlica. Stáť má na peštianskom Námestí slobody, na dohľad od monumentu pripomínajúceho oslobodenie Maďarska Sovietskou armádou spod nacistickej nadvlády, ktorý sa v posledných rokoch často stáva terčom vandalských útokov krajnej pravice. Iba o niekoľko desiatok metrov ďalej zdobí vchod do kostola busta regenta Miklósa Horthyho, vojnového spojenca Adolfa Hitlera, vztýčená vlani na jeseň. Postaviť nemecký pamätník hneď pri sovietskom je podľa maďarského filozofa Attilu Ara-Kovácsa jasný prejav názoru od Orbánovej vlády. „Tým chcú ukázať, že malé bezmocné Maďarsko bolo zajatcom dvoch barbarských mocností, a nie národom zopár hrdinov a mnohých kolaborantov,“ cituje ho blog Galamus csoport. Projektom pamätníka nemeckej okupácii Orbánova vláda pobúrila Židov, Nemcov, renomovaných historikov i celú opozíciu s výnimkou extrémistického Jobbiku. Kritici ju obviňujú z falšovania dejín a z pokusu hádzať do jedného vreca maďarské obete i spolupáchateľov holokaustu. Zväz maďarských židovských obcí dokonca pohrozil, že na protest sa nezapojí do vládou pripravovanej série spomienkových podujatí k 70. výročiu deportácie takmer pol milióna maďarských Židov do nacistických táborov smrti. Orbán napriek tomu neustúpil. Komunálni poslanci jeho Fideszu včera odhlasovali vydanie stavebného povolenia a sám premiér v odpovedi na list židovských obcí dôrazne odmietol zneužívanie otázky pamätníka na „podenkové politické špekulácie“. „Neverím, že poklona pamiatke obetí si vyžaduje akékoľvek vysvetlenie. To je otázka ľudskosti a nie politických názorov či straníckych postojov,“ citovala agentúra MTI z jeho listu. Historici majú výhrady voči zobrazeniu celého Maďarska v roli obete i k textu „na pamiatku všetkých obetí“, ktorý má byť na pomníku vytesaný. „Tým, že pamätník zobrazí obete holokaustu a kolaborantských páchateľov holokaustu ako jedinú obeť, zneucťuje pamiatku obetí. Maďarský holokaust sa udial za aktívnej spoluúčasti maďarských úradov. Pamätník však zodpovednosť zvaľuje výhradne na Nemcov,“ uvádza sa v otvorenom liste, ktorý podpísalo 26 renomovaných maďarských historikov. Podľa jedného z nich, Krisztiána Ungváryho, sporný pamätník je pokračovaním toho prístupu k dejinám, ktorý Orbánova vláda zakotvila už aj do novej ústavy. „Jeho podstatou je, že Maďarsko v marci 1944 stratilo svoju nezávislosť a znovu ju získalo späť až v roku 1990,“ napísal vo svojom blogu. Historici pripomínajú, že Horthy bol oddaným spojencom Hitlera a nacistická armáda pri obsadzovaní Maďarska nenarazila ani na najmenší odpor. Ungváry sarkasticky navrhuje vytesať na pamätníku slávny bonmot generála Weichsa, ktorý operácii velil: „Keď sa ho opýtali, koľko bude jeho jednotkám trvať obsadenie Maďarska, odpovedal, že 24 hodín. - A koľko bude trvať v prípade odporu? - Vtedy 12 hodín. Lebo v tom prípade odpadnú uvítacie reči.“
Fidesz je pobúrený vyjadreniami budúcej americkej veľvyslankyne
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-fidesz-je-pobureny-vyjadreniami-buducej-americkej-velvyslankyne/207199/
Rozdelenie dotácií sa nepáči zástupcom maďarskej menšiny
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/306230-rozdelenie-dotacii-sa-nepaci-zastupcom-madarskej-mensiny/
M. Jedličková: Deľba dotácií na kultúru národnostných menšín má jasné pravidlá
http://www.hlavnespravy.sk/m-jedlickova-delba-dotacii-na-kulturu-narodnostnych-mensin-ma-jasne-pravidla/208079/
Návod, ako sa presťahovať do lacnejšieho Maďarska
http://ekonomika.etrend.sk/ekonomika-slovensko/chcete-odtialto-vypadnut-ii-tu-je-navod-ako-sa-prestahovat-do-madarska.html
Ako falošne vyzerajú hviezdy vo videoklipoch
http://tvnoviny.sk/sekcia/soubiz/1741100_madarska-spevacka-odhaluje-ako-falosne-vyzeraju-hviezdy-vo-videoklipoch
Tvár sa mení každou sekundou a v závere vyzerá úplne na nepoznanie - Video:
http://www.youtube.com/watch?v=sZwmo_2DOz0&feature
SNK vydala najstaršiu knihu Slovenska
Bardejovský katechizmus z roku 1581
http://www.hlavnespravy.sk/kultura-slovenska-narodna-kniznica-vydala-najstarsiu-knihu-slovenska/207528/
Slováci v Uhorsku
„Slováci sú miernej, pokojnej povahy. Slovák len zriedka pácha ťažké zločiny, je pracovitý, rozumný, súci na remeslá a pre vedu, je statočným vojakom...“
http://www.dobrodruh.sk/historia/slovaci-v-uhorsku
Ringier a Axel Springer sa spájajú aj v Maďarsku. Veľkú časť portfólia predávajú
http://medialne.etrend.sk/tlac-spravy/ringier-a-axel-springer-sa-spajaju-aj-v-madarsku-velku-cast-portfolia-predavaju.html
SNS: Most-Híd chce viac VÚC, aby mohol ovládnuť južné regióny
http://www.hlavnespravy.sk/sns-most-hid-chce-viac-vuc-aby-mohol-ovladnut-juzne-regiony/207332/
Na Szigete vystúpia Queens Of The Stone Age a Calvin Harris
Organizátori 11. ročníka maďarského multižánrového festivalu Sziget oznámili mená prvých potvrdených interpretov.
http://www.24hod.sk/na-szigete-vystupia-queens-of-the-stone-age-a-calvin-harris-cl266968.html
Prestavba námestia okolo parlamentu v Budapešti bude hotová do marca
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-prestavba-namestia-okolo-parlamentu-v-budapesti-bude-hotova-do-marca/206654/
V Budapešti začali testovať štvrtú linku metra
http://www.hlavnespravy.sk/doprava-v-budapesti-dnes-zacali-testovat-stvrtu-linku-metra/207341/
Napriek integrácii nie sú krajiny V4 spojené diaľnicami
22. januára 2014 - (tasr)
Po desiatich rokoch od vstupu Slovenska do Európskej únie (EÚ) má krajina stále nedostatky v dopravnej infraštruktúre. Podľa správy Stredná Európa pripravená na budúcnosť od think-tankov demosEuropa a Inštitútu pre stredoeurópsku politiku (CEPI) sa však tento problém týka všetkých krajín Vyšehradskej štvorky (V4). „V prepravnom odvetví nám napríklad stále chýba priama diaľnica medzi Slovenskom a Poľskom,” povedal na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave štátny tajomník rezortu diplomacie Peter Javorčík, ktorý sa na príprave správy podieľal. Ako dodal, nemenej potrebné je aj priame diaľničné napojenie na Maďarsko, ktoré takisto ešte nebolo vybudované. Jedným z pretrvávajúcich nedostatkov ekonomík strednej Európy je aj fakt, že rast národných hospodárstiev je len v malej miere založený na inováciách a vedomostiach. Podľa Javorčíka je preto potrebné zvýšiť investície predovšetkým do vzdelávania, a to nielen do vysokých škôl. „Musíme začať od základov, ktorými sú základné školy,” upozornil. Správa sa však zaoberá aj pozitívnymi javmi v stredoeurópskom regióne, pričom krajiny V4 označuje za „motor rastu” pre širšiu ekonomiku EÚ. Hospodárstva krajín V4 tak majú aj v nasledujúcich rokoch rásť rýchlejšie, než ekonomiky v západnej časti únie. K tomu ale budú potrebné nové plány a ambície.
Košickému kraju by pomohli tri intermodálne trasy do Maďarska
http://www.hlavnespravy.sk/turizmus-kosickemu-kraju-by-pomohli-tri-intermodalne-trasy-do-madarska/207346/
Ústavný súd SR odročil pojednávanie o zákone o štátnom občianstve na február
http://www.sme.sk/c/7076007/ustavny-sud-odrocil-pojednavanie-o-zakone-o-statnom-obcianstve-na-februar.html
Štát Slovákom vráti pasy. S podmienkou
Podľa novely ministra vnútra môžu o občianstvo znovu požiadať ľudia, ktorí majú trvalý pobyt v inom štáte.
http://hn.hnonline.sk/slovensko-119/stat-slovakom-vrati-pasy-s-podmienkou-602401
Jediným problémom je zrozumiteľnosť slovenčiny pre mladých Čechov
Po stretnutí s predsedom českej Poslaneckej snemovne Janom Hamáčkom to vyhlásil predseda NR SR Pavol Paška.
http://www.teraz.sk/slovensko/paska-cesko-vztahy-slovencina/71385-clanok.html
Národné olympijské výbory zasypali maily s teroristickými hrozbami
http://www.hlavnespravy.sk/zoh14-narodne-olympijske-vybory-zasypali-maily-s-teroristickymi-hrozbami/206631/
Vyhrážky od teroristov dostal aj Slovenský olympijský výbor
http://www.webnoviny.sk/sport/vyhrazky-od-teroristov-dostal-aj-slove/781371-clanok.html
Teroristi sa vyhrážajú maďarským olympionikom, hrozia útoky
http://www.webnoviny.sk/sport/madarskemu-olympijskemu-vyboru-hrozi/781161-clanok.html
HRW: Novela ústavy z marca 2013 podkopala nezávislosť justície
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-novela-ustavy-z-marca-2013-podkopala-nezavislost-justicie-tvrdi-hrw/205913/
Maďarská vyšetrovacia komisia by chcela vypočuť Snowdena
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vypocuvanie-snowden/71295-clanok.html
Zima na Slovensku 2013/2014
http://www.youtube.com/watch?v=7_ygGJJ8mT8&feature
Reklamný spot o Slovensku zaznamenal na YouTube 6,23 milióna zobrazení
http://www.teraz.sk/ekonomika/spot-slovensko-sacr/71157-clanok.html
Čínsky Qoros môže na Slovensku vyrábať autá
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/305375-cinsky-qoros-moze-na-slovensku-vyrabat-auta/
Miroslav Lajčák: SR i Maďarsko si uvedomili, že konfrontácie iba ubližujú
18. januára 2014 - (tasr)
S tzv. maďarskou kartou už hlavné politické prúdy v Maďarsku ani na Slovensku v budúcnosti hrať nebudú. - Myslí si to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. V dnešnej diskusnej relácii TA3 V politike uviedol, že zlepšenie slovensko-maďarských vzťahov súvisí najmä s tým, že obe strany začali preferovať kultivovanú diskusiu. „Neexistujú témy, ktoré by boli tabu, no hovoríme o nich slušne ako rovnocenní partneri, bez toho, aby niekto naháňal lacné vnútropolitické body,” povedal o súčasných slovensko-maďarských rokovaniach Lajčák. Podľa ministra zároveň väčšina politikov v oboch krajinách začala vnímať skutočnosť, že konfrontácie a mediálne prestrelky nepomáhajú ani jednej strane. „Naopak, ubližovalo to aj Slovensku, aj Maďarsku,” dodal. Obe strany si zároveň podľa Lajčáka uvedomili, že v drvivej väčšine záležitostí zdieľame spoločný názor. „A že sme sa doteraz sústreďovali na päť percent záležitostí, v ktorých máme rozdielny názor a pritom ignorovali 95 percent vecí, v ktorých sme si blízki,” skonštatoval šéf slovenskej diplomacie.
M. Lajčák: Model spoločných rokovaní vlád sa nám osvedčil
Nielen s Maďarskom a ČR, ale aj Rakúskom...
http://www.hlavnespravy.sk/m-lajcak-model-spolocnych-rokovani-vlad-sa-nam-osvedcil/205004/
V Maďarsku sa opäť triasla zem. Šlo len o dozvuky?
http://www.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/v-madarsku-opat-triasla-zem-slo-dozvuky.html
Dve zemetrasenia v Novohrade
http://www.webnoviny.sk/slovensko/zemetrasenie-pri-hraniciach-slovaci-c/780001-clanok.html
Po zemetrasení v Maďarsku nahlásili menšie materiálne škody v 56 prípadoch
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-pri-zemetraseni-nedaleko-slovenskych-hranic-boli-poskodene-budovy/205035/
Vznikla nová strana TIP, chce tvoriť inú politiku
http://www.webnoviny.sk/slovensko/vznikla-nova-strana-tip-chce-tvorit-i/745826-clanok.html
Na voľby sa zaregistrovalo vyše 114.000 zahraničných Maďarov
Maďarskí občania, ktorí nemajú trvalé bydlisko v Maďarsku, budú voliť po prvý raz
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-volby-zahranicni-madari-registr/71198-clanok.html
Maďarský prezident János Áder vypísal parlamentné voľby na 6. apríla
18. januára 2014 - (tasr)
Maďarský prezident János Áder vypísal termín parlamentných volieb na 6. apríla, informovala dnes agentúra MTI. Podľa platných právnych noriem ide o najskorší možný termín volieb. Vyhlásením termínu volieb sa ešte nezačala volebná kampaň, tá sa začína až 50. deň pred voľbami, v tomto prípade to bude 15. februára. Novinkou tohtoročných volieb bude, že svoj voličský hlas budú môcť odovzdať aj maďarskí občania, ktorí nemajú trvalé bydlisko v Maďarsku. Hlava štátu zdôvodnila svoje rozhodnutie úctou k tradícii, podľa ktorej termín posledných troch parlamentných volieb bol vždy vypísaný na prvú polovicu apríla. Maďarskí občania podľa Ádera právom očakávajú, aby sa obdobie volebnej kampane zbytočne nenaťahovalo. Vo vyhlásení maďarského prezidenta sa uvádza, že je záujmom Maďarska, aby čo najskôr vznikol nový parlament, ktorému poskytnú v roku 2014 poverenie „členovia politického národa”, aby nová vláda začala čo najskôr pracovať, aby neboli ničím brzdené možnosti čerpania fondov z Európskej únie a aby veľkonočné sviatky boli už v pokojnom rámci, bez vplyvov hlasitej volebnej kampane.
G. Vona vyzve na diskusiu ďalších kandidátov na premiéra - V. Orbána a A. Mesterházyho
http://www.hlavnespravy.sk/vona-vyzve-na-diskusiu-dalsich-kandidatov-na-premiera-orbana-a-mesterhazyho/205230/
Opozícia verí, že 6. apríla dostane Maďarsko vo voľbách šancu zbaviť sa Orbána
19. januára 2014 - (tasr)
Termín parlamentných volieb v Maďarsku, ktoré v sobotu prezident János Áder vypísal na 6. apríla, umožňujú krajine, aby sa čo najskôr zbavila moci vlády Viktora Orbána. Vyhlásil to pre agentúru MTI predseda Maďarskej socialistickej strany (MSZP) Attila Mesterházy. V reakcii na vypísanie volieb ľavicový líder uviedol, že termín nie je prekvapením, viacerí politici vládneho Fideszu sa totiž preriekli, že o vypísaní volieb bolo už dávnejšie rozhodnuté. Mesterházy pripomenul, že MSZP pred časom zdôrazňoval, že by pre Maďarsko bolo výhodnejšie a lacnejšie, keby sa parlamentné voľby a voľby do Európskeho parlamentu konali v jednom termíne. Výhodou 6. apríla však je, že Orbánovu vládu, ktorá sklamala, možno skoro poslať preč, dodal predseda socialistov. Podobný postoj zaujala aj Demokratická koalícia (DK). „Po odchode Orbánovej mafiánskej vlády bude potrebné obnoviť demokratický inštitucionálny systém, slobodu, spoločenskú solidaritu a oživiť ekonomiku,” vyhlásila podpredsedníčka DK Ágnes Vadai. Predseda ultrapravicového Hnutia za lepšie Maďarsko-Jobbik Gábor Vona zdôraznil, že jeho strana chce vo voľbách odohnať nielen Orbánovu vládu, ale chce zmenu tých 24 rokov, ktoré uplynuli od zmeny režimu. Podľa jeho vyjadrenia MSZP aj Fidesz v uvedenom období tvrdili, že chcú dobro krajiny, keď sa však dostali k moci, robili dobre iba pre seba. „Už nie je čo privlastniť si zo štátneho, tak siahajú na súkromný majetok,” vytýkal Vona.
Priemerná hrubá mzda v Maďarsku vzrástla
http://www.hlavnespravy.sk/financie-priemerna-hruba-mzda-v-madarsku-v-novembri-vzrastla/205676/
V. Orbán: Maďarsku deflácia nehrozí
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/305897-orban-madarsku-deflacia-nehrozi/
Kľúčový úrok v Maďarsku klesol na rekordné minimum 2,85 %
http://www.hlavnespravy.sk/financie-klucovy-urok-v-madarsku-klesol-na-rekordne-minimum-285/205960/
Maďarské Audi hlási rekord. Vyrobili takmer dva milióny motorov
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/madarske-audi-hlasi-rekord-vyrobili-takmer-dva-miliony-motorov-602191
Slovenskí vojaci budú cvičiť aj v džungli a v Maďarsku
http://www.webnoviny.sk/slovensko/slovenski-vojaci-budu-cvicit-aj-v-d/778481-clanok.html
„Namiesto Slovákov sú na výstave Maďari“
Podpredseda KDH Peter Belinský upozornil, že na výstave cestovného ruchu v Brne úplne chýba slovenský stánok.
http://www.webnoviny.sk/slovensko/namiesto-slovakov-su-na-vystave-mada/779101-clanok.html
Kövér: Maďarsko-čilské vzťahy vstúpili do novej epochy
http://www.hlavnespravy.sk/kover-madarsko-cilske-vztahy-vstupili-do-novej-epochy/202166/
Väčšina Slovákov neverí vláde, politickým stranám ani súdom
Za najväčšie problémy SR respondenti považujú aj nezamestnanosť a úroveň sociálnych istôt.
http://www.webnoviny.sk/slovensko/vacsina-slovakov-neveri-vlade-pol/777966-clanok.html
Dušan Sijka: „Neľutujem, že hrám v Maďarsku“
Robí dobré meno slovenskému hokeju...
http://sport.aktuality.sk/c/161184/dusan-sijka-nelutujem-ze-hram-v-madarsku/
KDH chce v ústave definovať manželstvo ako zväzok muža a ženy
Ján Figeľ argumentoval aj tým, že podobné zadefinovanie manželstva majú vo svojich ústavách Poľsko, Litva či Maďarsko.
http://www.teraz.sk/slovensko/kdh-politika-manzelstvo-ustava/70507-clanok.html
Pozvanie Schustera na sympózium prijali bývalí aj súčasní prezidenti
http://www.hlavnespravy.sk/kosice-pozvanie-r-schustera-na-sympozium-prijali-byvali-aj-sucasni-prezidenti/201134/
Orbánov darček pre exprezidenta Schustera: Lietadlo IL- 18, ktoré využíval aj Chruščov
http://www.aktuality.sk/clanok/243890/orbanov-darcek-pre-exprezidenta-schustera-lietadlo-il-18-ktore-vyuzival-aj-chruscov/
Podľa eurokomisára prisťahovalci viac platia, ako dostavajú
http://www.webnoviny.sk/svet/podla-eurokomisara-pristahovalci-viac/777661-clanok.html
Ír, ktorý pri nehode v obci Leányfalu usmrtil dve deti, si začal odpykávať trest
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-ir-ktory-pri-nehode-usmrtil-dve-deti-si-zacal-odpykavat-trest/200866/
Tovar podvodníkov v našich obchodoch?
O daňových podvodoch s cukrom a olejom informoval maďarský Národný úrad pre dane a clá.
http://www.aktuality.sk/clanok/244357/tovar-podvodnikov-v-nasich-obchodoch/
Maďarské orgány odhalili podvod s dovážaním cukru zo SR
http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-podvod-dovoz-cukor/70905-clanok.html
Kráľ cukru má sídlo aj na Slovensku
Firmy prepojené s malou baliarňou cukru od nás vyšetrujú pre podvody v Maďarsku.
21. januára 2014 - (Peter Kremský - ekonomika.sme.sk)
S cezhraničnými fiktívnymi obchodmi so surovinami majú problém aj v Maďarsku. Ročne krajine cez ne uniká na DPH asi miliarda eur, tento odhad americkej firmy Bunge zverejnila agentúra Reuters. Rukami podvodníkov má prejsť 80 až 90 percent cukru v maďarských obchodoch. Spravodajský web index.hu píše o spoločnosti Sovereign Slovakia z Okoče pri Veľkom Mederi. Táto malá baliareň cukru sa cez svoju maďarskú pobočku stala dodávateľom obchodných reťazcov Tesco, Lidl alebo Penny v Maďarsku. Okolo firmy Sovereign Slovakia sa však vinie spleť prepojených firiem, väčšina dlhuje štátu alebo ich vyšetrujú pre podvody. Sovereign je však aj štedrým sponzorom jachtárskeho či motorkárskeho tímu alebo hudobnej skupiny. Miklós Jenei z portálu index.hu sa pýta, ako je možné, že cukor je po rozvoze medzi krajinami lacnejší ako z továrne. Nemožno podľa neho nájsť cukrovar, ktorý ho aj so zľavou dodá vo veľkobalení lacnejšie ako 60 eurocentov za kilo bez DPH. K cene treba pripočítať aj dopravu, prebalenie, administratívu a zisk obchodníka. Sovereign je známou značkou lacného cukru i na Slovensku. Vlastník okočskej firmy je Majorbiz, Inc. so sídlom na Seychelách. Na internetovej stránke možno nájsť len maďarský text a výpočet aktivít s obrázkami. Na zverejnené kontakty sa nedá dovolať. Článok z index.hu spomína ako skutočného majiteľa siete Sovereign Jenő Rujpa. Má u nás firmu Sovereign Brand Food Distribution, sídli na rovnakej adrese ako Sovereign Slovakia. Je aj konateľom bratislavskej firmy Blue Investment. V októbri na poste vystriedal Ilonu Aghovú, konateľku okočskej baliarne.
Rukami podvodníkov s DPH prechádza v Maďarsku takmer 90 % cukru
http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-cukor-dph-podvody/70395-clanok.html
O slovenské občianstvo prišlo 701 ľudí, riešenie by malo prísť v tomto polroku
Tí, ktorí o občianstvo prišli, budú musieť oň znovu požiadať - Súčasná právna norma je na Ústavnom súde SR
http://www.teraz.sk/slovensko/obcianstvo-sr-riesenie/70366-clanok.html
K druhému občianstvu bude treba trvalý pobyt
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/305535-k-druhemu-obcianstvu-bude-treba-trvaly-pobyt/
V Budapešti pri parlamente našli nemecký vojnový granát a sovietsku bombu
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-pri-parlamente-nasli-nemecky-vojnovy-granat-a-sovietsku-bombu/200182/
Nové jadrové bloky v Maďarsku vraj postaví Rosatom
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/304975-nove-jadrove-bloky-v-madarsku-postavi-rosatom-tvrdi-tlac/
MOL zvýši investície do prieskumu a produkcie ropy na 1 mld. USD ročne
http://www.teraz.sk/ekonomika/mol-zvysi-investicie-do-prieskumu-tazby/70183-clanok.html
Chorvátsko žaluje maďarský MOL kvôli pološtátnej rafinérii INA
http://firmy.etrend.sk/firmy-nefinancny-sektor/chorvatsko-zaluje-madarsky-mol-kvoli-polostatnej-rafinerii-ina.html
Orbánovi postavia atómku Rusi, dohodli sa tajne a bez súťaže
http://ekonomika.sme.sk/c/7066770/orbanovi-postavia-atomku-rusi-dohodli-sa-tajne-a-bez-sutaze.html
Spolu-PM by vyhlásilo referendum kvôli rozšíreniu atómovej elektrárne
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-spolu-pm-by-vyhlasilo-referendum-kvoli-rozsireniu-atomovej-elektrarne/202132/
Maďarská opozícia chce protestovať proti plánom na rozšírenie atómovej elektrárne v Paksi
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-opozicia-chce-protestovat-proti-rozsireniu-atomovej-elektrarne/206025/
Jadro problému: Maďari nové bloky elektrárne nepotrebujú
Rozšírenie elektrárne Paks sa vyplatí Rusku a Orbánovej klientele. Bežní Maďari to zaplatia.
20. januára 2014 - (Peter Morvay -sme.sk)
Viktor Orbán neignoroval tender a celospoločenskú debatu o rozšírení jadrovej elektrárne Paks ruskou firmou len preto, lebo absolutistický vládca sa s poddanými z princípu neradí. Keby sa však celá vec dlho pretriasala, mohol by sa i posledný volič dopočuť, že tu nejde len o závislosť od Ruska. Ale o to, že tá závislosť je zbytočná. Drvivá väčšina ekonómov a odborníkov na energetiku sa zhodla, že Maďarsko podľa známych trendov rozšírený Paks nepotrebuje a s takto získanou elektrinou nebude vedieť, čo robiť. Závratný rast ekonomiky, ktorý ju vraj spotrebuje, žije len vo vládnej propagande. A keďže budú nové bloky schopné vyrábať elektrinu len veľmi draho, bude ju predávať iba hlboko pod cenu. Krajina na rozšírenie Paksu takmer isto doplatí. Zadlží sa, ľudia dostanú drahšiu elektrinu. Pozitívny vplyv na HDP a zamestnanosť bude len krátky a po čase sa obráti na opak. Trendy sa, samozrejme, môžu zmeniť, ale aj v takom prípade je lepšie s novými blokmi počkať, až bude jasnejšie, čo a ako - súčasné bloky sa majú odstaviť až do roku 2037. Neznamená to, samozrejme, že sa nový Paks nikomu nevyplatí. Veľmi sa ekonomicky i politicky vyplatí Rusku, vyplatí sa Orbánovej klientele, ktorá získa predražené štátne zákazky. Vyplatí sa Orbánovi pred voľbami, jeho propaganda bude hustiť bájky o tisícoch pracovných miest. To je jadro problému. Podobne ako Putinov i Orbánov režim je nastavený tak, že z neho má málo ľudí pri moci trvale obrovský zisk. Zvyšok získa omrvinky, ktoré mu zdanlivo dočasne pomôžu a zabránia myslieť na záverečný drsný účet, ktorý raz zaplatí. 
Os Moskva Budapešť
Maďarsko prehlbuje svoju závislosť od Ruska
14. januára 2014 - (Peter Morvay - komentare.sme.sk)
Maďarský premiér Viktor Orbán sa vytrvalo snaží domácich voličov i európskych politikov presvedčiť, že je riadnym pravicovým konzervatívcom. Napríklad na Slovensku či v Česku s tým má u mnohých tunajších konzervatívcov celkom úspech. Súčasťou tohto jeho PR je snaha prezentovať sa ako nezdolný bojovník za maďarskú nezávislosť a najmä smerom na západ od Budapešti aj ako odporca rastu ruského vplyvu v Európe. Aká je oproti tomu skutočnosť, vidno na výsledku Orbánových včerajších rokovaní v Moskve. Dohoda o tom, že dva nové bloky jadrovej elektrárne v Paksi postavia ruské firmy, je len vrcholom ľadovca úzkej spolupráce medzi Orbánovým a Putinovým režimom a rastúcej závislosti nášho južného suseda od Moskvy. A tiež názornou ukážkou toho, prečo Orbánovi aj Putinovi táto spolupráca tak vyhovuje. Pomery v dnešnom Maďarsku sú také, že si Orbán môže dodávateľa takejto obrovskej zákazky vybrať podľa vlastného uváženia, bez tendra a s následným istým schválením poslušného parlamentu. Dodávateľské práce pre domáce firmy môže bez zábran rozdeliť vlastnej klientele. Môže pokojne kašlať na prípadné žaloby na podozrivé a netransparentné obchody - ak by aj nejaký sudca riskoval rozsudok proti nemu, bude ho jednoducho ignorovať ako mnohé iné, ktoré mu nevyhovujú. Nemusí si nič robiť z očakávaných protestov Bruselu - opakovane sa presvedčil, aká je Únia bezzubá. Západná firma by si pravdepodobne rozmyslela za takýchto okolností zákazku prijať. Nielen preto, lebo by to ohrozilo jej povesť - doma by mohla čeliť aj trestnému stíhaniu. Západná krajina by asi poskytnutie obrovskej pôžičky podmienila rôznymi požiadavkami na transparentnosť, dodržiavanie zákonov a na férovosť ďalších súťaží. Ruským firmám je to jedno, veď to len zodpovedá pomerom, na aké si zvykli doma. A Moskva síce bude mať pre obchod a pôžičku tiež rôzne tvrdé podmienky, tie však neohrozia podstatu orbánovskej kleptokracie a dozvieme sa o nich až časom. Orbán sa pred voľbami môže pochváliť veľkými investíciami a pracovnými miestami a to, že bude obchod dlhodobo pre Maďarsko skoro iste veľmi nevýhodný, už bude starosť jeho nástupcov. Putin získa výhodný kšeft a v Únii dobrú základňu i poslušného lokaja pre svoju ďalšiu expanziu.
Viktora Orbána prijme v Moskve ruský prezident Vladimír Putin
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-viktora-orbana-prijme-v-moskve-rusky-prezident-vladimir-putin/200750/
Maďarské Gripeny sa zapoja do ochrany vzdušného priestoru Slovinska
http://www.sme.sk/c/7070698/madarske-gripeny-sa-zapoja-do-ochrany-vzdusneho-priestoru-slovinska.html
Orbán sa s Bratušekovou dohodli na nových maďarsko-slovinských priechodoch
http://www.hlavnespravy.sk/orban-sa-s-bratusekovou-dohodli-na-novych-madarsko-slovinskych-priechodoch/199073/
V Budapešti troch vrahov chlapca pochovaného zaživa odsúdili na doživotie
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vrazda-chlapec-dozivotie/70147-clanok.html
Basketbalistkám Spišskej Novej Vsi ukradli v Maďarsku aj spodnú bielizeň
http://sport.pravda.sk/loptove-hry/clanok/304835-basketbalistkam-spisskej-novej-vsi-ukradli-v-madarsku-aj-spodnu-bielizen/
Manželka opozičného politika z Ukrajiny začala v budapeštianskom väzení hladovku
http://www.hlavnespravy.sk/manzelka-opozicneho-politika-z-ukrajiny-zacala-v-budapestianskom-vazeni-hladovku/199242/
Šéfovia diplomacií V4 odkazujú Ukrajine, že násilie nič nerieši, treba dialóg
http://www.hlavnespravy.sk/sefovia-diplomacii-v4-odkazuju-ukrajine-ze-nasilie-nic-neriesi-treba-dialog/207579/
Podpora ukrajinským kolegom novinárom
http://www.ssn.sk/podpora-ukrajinskym-kolegom-novinarom/
Резолюція про стан свободи засобів масової інформації в Україні
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=530751843690463&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1
V kauze bývalého komunistického ministra vnútra Biszka vyšetrujú ďalej
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-v-kauze-byvaleho-komunistickeho-ministra-vnutra-biszka-vysetruju-dalej/198895/
V zahraničí pracovalo vlani oficiálne vyše 97.000 Maďarov
http://www.hlavnespravy.sk/socialne-v-zahranici-pracovalo-vlani-oficialne-vyse-97-000-madarov/199033/
MOL zvýši investície do prieskumu a produkcie ropy na 1 mld. USD ročne
http://www.teraz.sk/ekonomika/mol-zvysi-investicie-do-prieskumu-tazby/70183-clanok.html
Maďarská opozícia pôjde do predvolebnej kampane pod názvom Zomknutie
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-opozicia-pojde-do-predvolebnej-kampane-pod-nazvom-zomknutie/207576/
Dá sa vymeniť Fidesz?
17. januára 2014 - (Štefan Markuš - Pravda)
Horúca téma u našich južných susedov. Prezident čoskoro vyhlási dátum volieb a ľavicovo-liberálna opozícia konečne začala konať. Je najvyšší čas reagovať na nový volebný zákon. Pri zachovanom zmiešanom volebnom systéme (s prvkami pomerného aj väčšinového), pri zníženom počte poslancov z 386 na 199, povinnej predvolebnej registrácii voličov v obvodoch a nemožnosti vytvárať koalície po prvom kole volieb, opozícia vybadala nástrahy. Na túto pascu upozornil posledný premiér socialistov Gordon Bajnai. Založil politické hnutie Spolu 2014 a s Dialógom za Maďarsko (PM) - ľavicovo orientovanou stranou zelených (založila ju Timea Szabóová) vytvorili združenie strán s jediným zámerom: vo voľbách poraziť Fidesz a tak rozrušiť jeho ústavnú väčšinu v parlamente. Ambiciózny cieľ. Rozbeh náročnej úlohy narážal od počiatku na animozity medzi predsedami ľavicových strán. Napätie medzi Attilom Mesterházym (Maďarská socialistická strana, MSZP), Ferencom Gyurcsányom (Demokratická koalícia, DK) a samotným Bajnaim sa zdali neprekonateľné. Zjednocovací proces bol komplikovaný a prieskumy ukazovali, že počet ľavicových voličov od hanebnej porážky Gyurcsánya - Bajnaiho vlády sa dramaticky znižuje. Pre zvýšenie kvóra oslovili stranu Maďarských liberálov (ML), založenú bývalým lídrom slobodných demokratov Gáborom Fodorom. Je známe, že Fidesz stranu ML stotožňuje so starou SZDSZ a pokladá ju za „vred liberalizmu a slobodomurárstva” v politickom systéme Maďarska. Rokovania sa napokon začali a napodiv došlo k dohode, ktorú si dejiny budú pamätať. Pre úspech vo voľbách sa zjednotili lídri, ktorí si v poslednom čase nevedeli prísť ani na meno. „Porodili” politický päťzáprah v zložení: MSZP + Spolu 2014 + DK + PM + ML. Päticu mien, ktorá bude zdobiť celoštátnu volebnú listinu kandidátov, vytlačia v poradí: Mesterházy, Bajnai, Gyurcsány, Fodor a Szabó (zákon povoľuje zverejniť na listine iba päť mien). Bajnai sa zachoval štátnicky. Vzdal sa ašpirácie na post premiéra a prenechal ho Mesterházymu. Dohodli sa na prerozdelení kandidátov v miestnych volebných obvodoch. Na kandidátkach si 106 mien podelili takto: MSZP 71, Spolu-PM 22 a DK 13 s možnosťou, že Gábor Kuncze (ML) bude kandidovať na prvom mieste vo svojom obvode. Ťažko predvídať, ako sa zachovajú voliči. Fidesz u nich vyvoláva strach. Pripomína návrat „starých tvárí”, ktoré počas osemročného vládnutia údajne zruinovali Maďarsko. Do mysle ľudí vnucuje stigmu vlastizradcov. Či to nebol Fidesz, ktorý v poslednej chvíli zachránil krajinu pred katastrofou, do akej smerovalo Grécko? To, čo sa v Maďarsku udialo, je však dobrá správa pre slovenských politikov. Odkazuje, že existuje cesta k dohode aj medzi rozhádanými a znepriatelenými politikmi. Pre spoločný cieľ sa treba iba vzdať egoizmu a sebaistoty, že iní to nevedia tak dobre ako my. Či „dohoda z rozumu” piatich opozičných strán v Maďarsku uspeje, alebo nie, bude v každom prípade znamenať počiatok dvojpólového politického systému, ako ho politológovia poznajú pod názvom westminsterský model. Aby fungoval, treba splniť minimálnu zhodu spoločných záujmov na oboch póloch. Najväčšie nezhody v Maďarsku vyvolajú otázky umelého prerušenia tehotenstva, manželstvá homosexuálov, ako aj neukončené ekonomické reformy. U našich južných susedov svitá a zdá sa, že napriek kontroverzným témam rozumný dialóg bude pokračovať. Nezačala dominovať konkurencia, ale kultúra spolupráce. Či sme svedkami zrodu inej politickej klímy, ukáže budúcnosť.
Antiorbán sa vracia. Komu pomôže?
16. januára 2014 - (Ivan Drábek - Pravda)
Demokratická opozícia vrátila maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi jeho obľúbeného nepriateľa. Expremiér Ferenc Gyurcsány, ktorého mnohí už dávno vyhlásili za politickú mŕtvolu, sa štvrť roka pred parlamentnými voľbami znova zaradil do stredu bojiska. Na spoločnej kandidačnej listine stredoľavicových strán je tretí v poradí. Pred neho sa dostal len predseda socialistov Attila Mesterházy a centristický expremiér Gordon Bajnai. „Prišiel som :)“ komentoval najkontroverznejšie vnímaný politik dnešného Maďarska na sociálnej sieti utorňajšiu dohodu s Mesterházym a Bajnaim o vytvorení spoločného bloku. Smajlík na konci vety je na mieste. Päťdesiatdvaročný Gyurcsány sa dočkal rehabilitácie od demokratickej opozície. Tá síce, na rozdiel od vládneho Fideszu, premiéra z rokov 2004 až 2009 neposielala do horúcich pekiel, ale, čo bolo preňho možno ešte ponižujúcejšie, držala ho izolovaného v akomsi politickom očistci. Keď Mesterházy s Bajnaim vlani na jeseň uzavreli pakt o volebnej spolupráci, Gyurcsánya z neho vynechali. „Gyurcsány je rozdeľujúca postava, za ktorého by pravdepodobne nerozhodnutí voliči nehlasovali. Socialistická strana preto nie je za to, aby kandidoval s jej podporou,“ vyhlásil vtedy líder najsilnejšej opozičnej strany. Gyurcsány, bývalý predseda socialistov, ktorý sa s nimi rozišiel, keď nezískal podporu pre projekt otvorenia ľavicovej strany liberálnym i konzervatívnym odporcom Orbána, Mesterházymu nezostal nič dlžný. Obvinil ho, že mu chýba vášeň a zanietenosť, bez čoho nemožno poraziť súčasný režim. „Ten, kto je chladný či vlažný, nech si sadne na pec,“ odkázal 39-ročnému lídrovi socialistov, ktorému vyčítal bezradnosť voči populistickým a nacionalistickým ťahom premiéra Orbána. Socialisti napríklad v parlamente hlasovali za udelenie volebného práva zahraničným Maďarom a podporili aj vládou nariadené zníženie režijných poplatkov pre domácnosti, čo poslanci Gyurcsányovej Demokratickej koalície tvrdo odmietli. Gyurcsánya vyčleňovanie z opozičného spojenectva neodradilo od bojovnej kampane. Viedol ju fakticky na dvoch frontoch: na jednej strane proti Orbánovmu podkopávaniu základov demokracie a na druhej strane proti pasivite jeho odporcov, neschopných vytvoriť širokú koalíciu. Jeho aktivita sa prejavila na vývoji preferencií. Kým Demokratickej koalícii rástli, socialistom sa nehýbali a centristom dokonca prudko klesli. Mesterházy a Bajnai si uvedomili, že Orbána sami neporazia. „Potrebovali voličov Demokratickej koalície, ale tí bez Gyurcsánya neprídu,“ povedal pre televíziu ATV politológ Zoltán Lekner. Aj politický analytik Zoltán Kiszelly je presvedčený, že povolanie Gyurcsánya bol zúfalý ťah v núdzi. „Nejde o manželstvo z lásky. Museli sa vziať,“ povedal pre denník Magyar Nemzet. Gyurcsány sa už raz osvedčil ako účinný Antiorbán. V roku 2006 dokázal za krátky čas zázračným spôsobom skresať obrovský náskok Fideszu a voľby prekvapujúco vyhrať. Pravda, za víťazstvo zaplatil vysokú cenu. Hoci voličom sľuboval menej ako Orbán, aj on rozdával „nekryté zmenky“. Povestné priznanie „klamali sme ráno, v noci aj večer“ ho stálo spoločenskú podporu a Fidesz z neho bez väčšej námahy spravil hlavného vinníka marazmu, do ktorého sa Maďarsko prepadlo. Démonizovanie Gyurcsánya pred štyrmi rokmi Orbánovi pomohlo k triumfálnemu zisku ústavnej väčšiny. Volební stratégovia Fideszu sa ani teraz netaja radosťou, že im opozícia vrátila do hry ich obľúbený terč. Analytici nepochybujú o tom, že Fidesz sa hrozbou návratu Gyurcsánya bude snažiť zmobilizovať svojich voličov, ktorých od minulých volieb stratil viac ako pol milióna. Rovnako však aj demokratická opozícia dúfa, že hyperaktívny búrlivák jej pomôže prebrať z letargie tradičných stúpencov ľavice. Rezervy sú stále veľké. Takmer polovica oprávnených voličov ešte stále nie je rozhodnutá, koho a či vôbec pôjde voliť.
Protivníci Orbána sa zjednotili, asi im to nepomôže
15. januára 2014 - (Peter Morvay - sme.sk)
Tri hlavné maďarské demokratické opozičné strany v utorok po dlhých sporoch uzatvorili dohodu, že pôjdu spoločne do tohtoročných parlamentných volieb. Cieľom dohody je zjednotiť hlasy odporcov premiéra Viktora Orbána a vystriedať ho pri moci. Nezdá sa však pravdepodobné, že sa im to podarí. Vďaka novému volebnému systému, permanentnej vládnej populistickej kampani, množstvu peňazí, ktoré má ako vládna strana k dispozícii, i pre ovládnutie verejnoprávnych a väčšiny súkromných médií je Fidesz aj napriek rastúcej nespokojnosti Maďarov stále favoritom volieb. Môže dokonca opäť získať aj dvojtretinovú väčšinu v parlamente. Spoluprácu opozičných strán si vynútil práve nový volebný zákon, podľa ktorého budú voľby len jednokolové a vzrastie pomer poslaneckých mandátov získaných podľa väčšinového systému v jednomandátových volebných obvodoch. Opozícia tak musí ísť do volieb s jedným spoločným kandidátom v jednomandátových obvodoch, inak nemá veľkú šancu poraziť kandidáta Fideszu. Tri strany však majú aj dohromady nižšiu podporu než vládny Fidesz. Podľa v stredu zverejneného prieskumu agentúry Ipsos by Fidesz volilo 48 percent rozhodnutých voličov. Zo strán opozičnej spolupráce by socialisti (MSZP) získali 27 percent, Együtt-PM expremiéra Gordona Bajnaiho a Demokratická koalícia (DK) expremiéra Ferenca Gyurcsánya sú zhodne presne na päťpercentnej hranici nutnej na postup do parlamentu. Extrémistický Jobbik by volilo 11 percent rozhodnutých. Najmenšia parlamentná strana Politika môže byť iná (LMP), ktorá sa na opozičnej spolupráci odmietla zúčastniť, by sa s tromi percentami do parlamentu už nedo〜stala. Rozhodnutých ísť voliť je len 42 percent opýtaných. Opozičná spolupráca sa navyše rodila veľmi ťažko a prišla pravdepodobne príliš neskoro. Parlamentné voľby sa v Maďarsku môžu konať v apríli či v máji tohto roku. Podľa niektorých Orbánových vyjadrení je pravdepodobné, že budú na začiatku apríla. Čo najskorší termín je v záujme Fideszu, zjednotená opozícia tak bude mať menej času na prezentáciu svojho programu a na kampaň. A o termíne volieb rozhoduje prezident, Orbánov človek. Podľa dohody si tri opozičné strany rozdelia jednomandátové obvody a budú mať spoločnú celoštátnu kandidátku. Volebný systém je stále kombinovaný, druhý hlas volič odovzdáva podľa pomerného systému na celoštátne stranícke kandidátky. Najväčšie spory boli do poslednej chvíle pre zloženie spoločnej kandidátky. Najprv sa šéf socialistov Attila Mesterházy a Bajnai nemohli dohodnúť, kto je hlavným lídrom opozície, kto bude spoločným kandidátom na premiéra a kto by teda mal byť aj na čele spoločnej kandidátky. Rozhodlo nakoniec to, že socialisti z prieskumov vyšli ako dlhodobo jednoznačne najsilnejšia opozičná strana. Po uzatvorení dohody MSZP a Együtt-PM vlani na jeseň však spoluprácu dvoch strán napadli Gyurcsány a lídri drobných opozičných strán. Boli urazení, že ich vynechali. Minimálne s Gyurcsányom, ktorý ako jediný ďalší má reálnu voličskú základňu, sa Mesterházy a Bajnai nakoniec tiež museli dohodnúť. Ak chcú Fidesz vystriedať, nemôžu prísť o jeho voličov. Podľa dohody tak prvé tri miesta spoločnej kandidátky obsadia Mesterházy, Bajnai a Gyurcsány v tomto poradí. „Mali sme vážne personálne spory, tie však nemôžu zabrániť výmene vlády,” hodnotil dohodu Bajnai. Prijatie Gyurcsánya na spoločnú kandidátku je však pre opozíciu veľmi riskantný krok. Bývalý neúspešný premiér je v Maďarsku stále považovaný za veľmi kontroverznú osobu a môže opozícii viac hlasov vziať ako priniesť. Fidesz to okamžite využil a opozičnú dohodu označil za vznik Gyurcsányovej koalície.
Gyurcsány: Strany opozičnej dohody sa prispôsobia Mesterházymu
16. januára 2014 - (tasr)
Maďarské opozičné strany, ktoré v utorok uzatvorili novú dohodu o predvolebnej spolupráci, sa prispôsobia požiadavkám predsedu Maďarskej socialistickej strany (MSZP) Attilu Mesterházyho, vyhlásil to dnes v rozhovore pre agentúru MTI predseda demokratickej koalície (DK) Ferenc Gyurcsány. Expremiér Gyurcsány poznamenal, že aliancii Spolu-PM (Együtt-PM), ktorá sa pôvodne bránila Gyurcsányovej účasti na spoločnej kandidačnej listine, v prípade nedohody hrozilo, že by z opozičnej spolupráce vypadla. „Diskusia je ale už uzavretá, medzi subjektmi dohody je korektný vzťah. Prispôsobíme sa Mesterházyho požiadavkám,” povedal predseda DK, ktorý zdôraznil, že z pohľadu jeho strany „už dávno a veľmi vášnivo” chceli spoločnú kandidátku a spoločného kandidáta na premiéra. Gyurcsány vyjadril presvedčenie, že terajšie opozičné zomknutie posilní šance ľavičiarov i liberálov na zmenu vlády. V súčasnosti prieskumy vykazujú zhruba o 460.000 voličov nižšiu podporu ľavicových strán v porovnaní s vládnou stranou Fidesz, čo podľa predsedu DK je možné vyrovnať. K tomu však nebude stačiť nevoliť Orbána, ale bude potrebné aj odovzdať hlas stranám opozičného zomknutia. V utorok 14. januára rozšírili vlaňajšiu dohodu medzi MSZP a Spolu-PM aj o DK, ktorá trvala na tom, že je potrebné širšie opozičné zomknutie, aby bolo možné vymeniť vládu premiéra Viktora Orbána. Súčasťou dohody je aj spoločná kandidačná listina, ktorú povedie predseda Mesterházy, dvojkou bude líder Spolu-PM Gordon Bajnai a trojkou Gyurcsány. Spoločným kandidátom zúčastnených strán na post premiéra a vyzývateľom Viktora Orbána sa stal Mesterházy.
Maďarská opozícia sa dohodla, trojkou na kandidátke bude Gyurcsány
http://aktualne.atlas.sk/madarska-opozicia-sa-dohodla-trojkou-na-kandidatke-bude-gyurcsany/zahranicie/europa/
Fidesz reagoval na opozičnú dohodu: Vznikla nová Gyurcsányova koalícia
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-fidesz-reagoval-na-opozicnu-dohodu-vznikla-nova-gyurcsanyova-koalicia/201932/
Orbán dostal vyzývateľa
10. januára 2014 - (Ivan Drábek - Pravda)
Štvrť roka pred parlamentnými voľbami sa v Maďarsku trocha vyjasnilo. Ak by premiér Viktor Orbán stratil svoj doterajší náskok a prekvapujúco nezvíťazil, tak budúci predseda vlády sa bude volať Attila Mesterházy. Tridsaťdeväťročný líder socialistov dostal možnosť stať sa spoločným kandidátom demokratickej opozície na post premiéra. Najsilnejšia opozičná strana si svojho predsedu za volebného lídra vybrala už na jeseň. Krátko nato však Mesterházy podpísal dohodu o volebnom spojenectve s expremiérom Gordonom Bajnaim a jeho stredoľavicovým blokom Spolu 2014. Ich kompromis rátal s tým, že ak sa opozičnému spojenectvu podarí poraziť Orbánov Fidesz, predsedom vlády sa stane líder tej straníckej kandidačnej listiny, ktorá dosiahne lepší výsledok. Z paktu, ktorý uzavreli na palube výletného plavidla, si maďarská tlač uťahovala poznámkami, že „Orbánovi rivali sa síce plavia na jednej lodi, ale s dvoma kapitánmi”. Od uplynulej stredy zostal už iba jeden kapitán. Bajnai, ktorý pred štyrmi rokmi ako nestraník previedol Maďarsko prechodným obdobím medzi vládami socialistov a Fideszu, ustúpil od plánu, že ako Orbánov predchodca sa stane aj jeho nástupcom. „V prvom rade mám ciele a až potom ambície,” citoval ho denník Népszava. „A svoje premiérske ambície som podriadil tomu, aby sa Maďarsko zmenou vlády vrátilo medzi normálne, prosperujúce európske krajiny,” dodal s tým, že právo vybrať spoločného kandidáta na predsedu vlády prepúšťa už pred voľbami socialistickej strane. „Úloha je veľká a ja výzvu prijímam,” povedal pre agentúru Reuters Mesterházy. Stranícky zjazd socialistov podľa jeho slov ešte koncom januára „potvrdí novú situáciu, v ktorej budem nominovaný uchádzať sa o post predsedu vlády”. Pre Bajnaiho, úspešne podnikajúceho manažéra, ktorý sa iba pred niečo vyše rokom vrátil do politiky, to nebol jednoduchý ústupok. Ak však nechcel riskovať, že Spolu 2014 napokon ani neprekročí parlamentný prah, tak musel prijať vedúcu rolu socialistov v tesnejšom spojenectve. Okolo populárneho technokrata sa totiž vytvoril oveľa skromnejší zberný blok Orbánových odporcov, než v aký demokratická opozícia dúfala. Podľa decembrového prieskumu agentúry Tárki preferencie Bajnaiho bloku klesli na štyri percentá. Socialisti stagnujú na 11 percentách a Fidesz má 28-percentnú podporu medzi všetkými opýtanými. Kým pre Bajnaiho sa zomknutie opozičného spojenectva stalo doslova existenčnou potrebou, aj socialisti mali dôvod zmeniť svoj dovtedy odmietavý postoj k jeho rozšíreniu. Bajnai s Mesterházym preto v stredu pozvali na rokovania o pripojení sa k ich aliancii aj stredoľavicovú Demokratickú koalíciu vedenú expremiérom Ferencom Gyurcsányom. Kontroverzný, pravicou démonizovaný politik sa im už dávno ponúkal za partnera, oni ho však pri októbrovom uzatváraní paktu tvrdo odmietli. Gyurcsány napriek tomu vo svojej neúnavnej kampani nepoľavil, a podľa čerstvých prieskumov už v preferenciách dostihol Bajnaiho Spolu 2014. Ani po pribratí Demokratickej koalície do opozičného spolku, ktorý podľa novej dohody bude mať spoločnú kandidačnú listinu i volebného lídra, Orbánovi demokratickí odporcovia ešte súčasného premiéra v súčte preferencií neprekonali. Na vychýlenie pomeru síl vo svoj prospech im chýba desať percent hlasov. Pravda, rezervy sú naďalej veľké. Prieskum agentúry Tárki minulý mesiac ukázal, že bezmála polovica oprávnených voličov stále nie je rozhodnutá, koho a či vôbec pôjde voliť. „Maďarsko chce zmenu. Pád vlády si želá väčšina ľudí,” vyhlásil podľa denníka Népszava Bajnai, ktorého tvrdenie dlhodobo potvrdzujú prieskumy verejnej mienky. „Ale tých, čo veria vo víťazstvo, stále nie je dosť. Šancu zvíťaziť budeme mať vtedy, ak z volieb bude referendum, kde si možno vybrať medzi Orbánovou krajinou a normálnym Maďarskom,” dodal s tým, že na zmobilizovanie demokratického tábora odporcov Orbána bolo nevyhnuté rozšíriť a prehĺbiť rámec opozičnej spolupráce.
Otázkou dohody opozície je, či sa Gyurcsány vzdá miesta na kandidátke
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-otazkou-dohody-opozicie-je-ci-sa-gyurcsany-vzda-miesta-na-kandiatke/200809/
Slovenská opozícia môže ísť na školenie do Pešti
10. januára 2014 - (Peter Schutz - komentare.sme.sk)
Kto by mal zo slovenského roka 2014 pocit, že dôvodov na optimizmus je - ako by povedal básnik z Budmeríc - ako šafranu, ešte vždy je tu Maďarsko. Jeden pohľad cez južné humno a hneď je duši na svete veselšie. Ak slovenská opozícia spĺňa kritériá na siedmy div sveta, tak maďarská už má „preplnený“ limit aj na ôsmy. Tri mesiace pred parlamentnými voľbami, keď Orbán-Fidesz vedie s de facto nedostižnými preferenciami, nemali socialisti (MSZP) a Spolu 2014, ktorí už raz uzavreli predvolebnú dohodu, nič lepšie na práci, než ju otvoriť a prizvať do nej Demokratickú koalíciu (DK) expremiéra Gyurcsánya. Na debate, že Gyurcsány preferenčne stále rástol - už sa dostal na famóznych päť percent! - kým Bajnaiovo (tiež expremiér) Spolu 2014 od podpisu dohody padalo (štyri percentá), takže bolo treba reagovať na novú situáciu, aby sa ľavicovo-liberálne hlasy neprepadli pod stôl, zaiste niečo bude. A možno aj veľa poučného. Príznačnejšie a pre výsledok volieb podstatnejšie je, že naša Ľudová platforma, SaS a spol. by mohli chodiť do Budapešti na školenie, ako sa verejne hádať a znenávidieť tak, aby tej armáde voličov, čo tak na Slovensku, ako v Maďarsku tvoria zásadnú množinu nerozhodnutých či ľahostajných, účasť na voľbách definitívne vybili z hlavy. Nie je v tom ani nádych zveličenia. Slovenská opozícia je oproti maďarskej veľmi decentný kus nábytku. Na čom nič nemení ani námietka, že tí naši šoumeni budú nekonečne vzdialení dohode na spoločnom kandidátovi na premiéra. MSZP, Spolu 2014 a DK ho našli v osobe socialistického predsedu Mesterházyho. Problémom akurát je, že doterajším účinkovaním spálili takmer všetky šance, aby tým premiérom aj bol. Pričom treba vedieť, že maďarský kombinovaný volebný systém tlačí k zjednocovaniu roztrieštené strany jedného spektra omnoho viac než náš pomerný. Keďže optimizmu typu „zdochla mi koza, nech zdochne aj susedovi“ nie je nikdy dosť, povzbudzujúci je aj pohľad na vládny Fidesz. Vládny splnomocnenec Kerényi rozhodol, že od mája bude vychádzať Maďarská kronika ako akýsi štátny týždenník, do redakčného kruhu ktorého už pozval asi sto ideovo blízkych literátov a publicistov. Samozrejme, za verejné peniaze. Kerényi už veru vie dopredu, ako dopadnú voľby. Opäť jeden dôvod byť hrdý(í) na Slovensko. Ficovi to ešte nenapadlo.
R. Fico: Tradícia troch Svätoplukových prútov by mala byť receptom
http://www.hlavnespravy.sk/r-fico-tradicia-troch-svatoplukovych-prutov-by-mala-byt-receptom/202039/
Stáli za Radičovou, na obede podporia kandidatúru Fica
http://www.sme.sk/c/7067097/stali-za-radicovou-na-obede-podporia-kandidaturu-fica.html
Pri pohybe v meste chodia Slováci hlavne pešo
Cyperčania najčastejšie jazdia autom, Maďari v MHD, Gréci na motorke, Holanďania na bicykli...
http://www.euractiv.sk/regionalny-rozvoj/clanok/pri-doprave-v-meste-chodia-slovaci-hlavne-pesky-021926
V Budapešti sa po výbuchu zrútila stena banky
http://www.teraz.sk/zahranicie/budapest-banka-vybuch/70364-clanok.html
Útok proti banke v Budapešti vykonali podomácky vyrobenou bombou
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-utok-proti-banke-v-budapesti-vykonali-podomacky-vyrobenou-bombou/201239/
Raiffeisen zvažuje odchod z Maďarska. Nemá byť jediná
9. januára 2014 - (Jakub Mendel - Hospodárske noviny)
Raiffeisen môže byť prvá z radu zahraničných bánk, ktoré odídu z Maďarska. Podľa tamojších médií domáca Széchenyi Bank ponúkla rakúskej skupine za maďarskú bankovú sieť jedno euro. Finančný dom, v ktorom má podiel aj štát, však údajne prevezme aj zlyhané úvery Raiffeisen Bank v krajine. „Študujeme ponuku. Nemôžem povedať nič viac,” povedala pre médiá hovorkyňa Raiffeisen Bank International Ingríd Krenn-Ditz. Banka však HN odkázala, že nie je vylúčený odchod skupiny tak z Maďarska, ako aj z Ukrajiny a zo Slovinska. Rakúskej bankovej skupine sa pritom v Maďarsku príliš nedarí. V období rokov 2010 až 2012 bola vždy v strate. Celkovo za tri roky prerobila u nášho južného suseda viac ako pol miliardy eur. Nie je však jediná. „Hlavnou príčinou sú bankové dane a ďalšie extrémne vysoké poplatky v krajine. Väčšina bánk vyrába stratu,” povedal ekonóm prestížneho think tanku Bruegel Zsolt Darvas. Ani preto nie je vylúčený odchod ďalších zahraničných bankových skupín. „Podľa rečí, ktoré sa začali šíriť, štyri z ôsmich veľkých bánk mali odísť do troch či štyroch rokov. Ale teraz to vyzerá tak, že odídu do šiestich až 18 mesiacov,” vyhlásil na sklonku minulého roka guvernér Maďarskej národnej banky György Matolcsy. O konkrétnych bankách však nehovoril. Darvas pripomenul, že v médiách sa skloňuje aj predaj MKB Banky, ktorá momentálne patrí pod nemeckú Bayerische Landesbank. „Nie nič zlé na tom, keď občas z niektorej krajiny odíde banka z rôznych príčin, ale bude to zlý signál pre krajinu, ak odíde niekoľko zahraničných bánk z dôvodu chýbajúcich dobrých vyhliadok pre bankový biznis,” dodáva Darvas. Naopak, odísť sa podľa vyhlásenia nechystá rakúska Erste. Vládny kabinet maďarského premiéra Viktora Orbána sa posledné roky snaží znížiť vplyv zahraničných skupín v bankovom sektore krajiny. Ich podiel na trhu má klesnúť z terajších približne 58 percent na 50. Dôvodom znižovania aktivity zahraničných investorov je aj prudký rast nesplácaných úverov z posledných rokov. Vláda však zrejme urobí vo svojom snažení jeden krok späť. Začiatkom roka ohlásila odpredaj väčšinového podielu v domácej banke Takarékbank. V polovici tohto mesiaca spustí medzinárodný tender. Zahraničným investorom sa tak naskytne príležitosť na vstup do Maďarska. Podľa agentúry Reuters si vláda od tohto kroku sľubuje rast úverovania podnikov zo strany finančného domu, čím sa má podporiť oživenie ekonomiky.
Népszabadság: Úvod jarného zasadania parlamentu bude zrejme meškať
http://www.hlavnespravy.sk/nepszabadsag-uvod-jarneho-zasadania-parlamentu-bude-zrejme-meskat/198402/
V Maďarsku tri opozičné strany avizovali rokovania o predvolebnej spolupráci
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-tri-opozicne-strany-avizovali-rokovania-o-predvolebnej-spolupraci/198483/
Gyula Bárdos podal kandidatúru na prezidenta SR
http://www.hlavnespravy.sk/politika-g-bardos-podal-kandidaturu-na-prezidenta-sr/198498/
Hrušovského kontroverzná kampaň na juhu Slovenska:
Bilboardy v maďarčine s hrúbkou
http://www.topky.sk/cl/1000733/1375348/Hrusovskeho-kontroverzna-kampan-na-juhu-Slovenska--Bilboardy-v-madarcine-s-hrubkou-
Bratislava - Výťažok Maďarského plesu pôjde na podporu školy
http://www.hlavnespravy.sk/mensiny-vytazok-madarskeho-plesu-pojde-na-podporu-skoly/205706/
Prokuratúra uzavrela kauzu Malinová, výsledok nepovedala
http://www.sme.sk/c/7077043/prokuratura-uzavrela-kauzu-malinova-vysledok-nepovedala.html
Hedvige hrozí súd. Bráni sa maďarčinou
http://hn.hnonline.sk/slovensko-119/hedvige-hrozi-sud-brani-sa-madarcinou-602551
Posudok ortopéda: Hedviga klamala, zranenú mala len peru
„Priebeh fyzického napadnutia tak, ako ho vo svojich výpovediach podáva obvinená Hedviga Žáková Malinová, pokladám za nepravdepodobný a vykonštruovaný.“
http://www.sme.sk/c/7060764/posudok-ortopeda-hedviga-klamala-zranenu-mala-len-peru.html
Najnovší posudok uvádza: Hedviga klamala
Generálna prokuratúra: Kauza je ukončená
http://www.hlavnespravy.sk/najnovsi-posudok-uvadza-hedviga-klamala/198268/
Internetovú iniciatívu „Hedviga, prepáč” podporilo viac ako 150 ľudí
http://www.hlavnespravy.sk/internetovu-iniciativu-hedviga-prepac-podporilo-uz-viac-ako-150-ludi/204173/
Vývoj spoločnosti očami občanov SR
Sociologička IVO Zora Bútorová predstavuje hlavné zistenia z výskumu verejnej mienky uskutočneného v závere roka 2013 v rámci IVO projektu Otvorenejšie Slovensko. - Video:
http://www.youtube.com/watch?v=LSfaRIfLZWs&feature
Spoločnosť sa podľa väčšiny Slovákov neuberá správnym smerom
http://www.hlavnespravy.sk/ivo-spolocnost-sa-podla-vacsiny-slovakov-neubera-spravnym-smerom/204326/
Najväčšiu podporu voličov má naďalej Smer-SD
http://www.teraz.sk/slovensko/prieskum-volici-smer-sas/69996-clanok.html
Po stopách fajkárskych majstrov v Nitre
http://www.hlavnespravy.sk/nitra-muzeum-predstavuje-zaniknute-fajkarske-remeslo/200038/
Fajky z Banskej Štiavnice (tzv. štiavničky) dosiahli svetovú úroveň. - Vyhľadávané hlinené fajky z Maškovej a Podrečian - „Karol Farkaš výrobca fajok - po maďarsky“ - Max Weiss: „Továreň na hlinené fajky“ - Karol Zachar patril medzi najvýznamnejších výrobcov - Výstavka kópie dielne výrobcu hlinených fajok
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/165-historia2-historia2/1105-v-nitre-po-stopach-fajkarskych-majstrov
Na UK predstavili knihu o spoločnej histórii Slovákov a Chorvátov
http://www.hlavnespravy.sk/na-uk-dnes-predstavili-knihu-o-spolocnej-historii-slovakov-a-chorvatov/206036/
Vymyslieť národu históriu, ktorá by mu lepšie vyhovovala
Gavrilo Princip - Svätopluk v Belehrade
23. januára 2014 - (Peter Morvay - komentare.sme.sk)
Postaviť sochu človeku, ktorý stojí hoci len symbolicky na počiatku desivého vraždenia, je mierne povedané zvláštne. Gavrilo Princip, ktorý nám zabil Ferdinanda, nebol bojovníkom za slobodu, ako tvrdia srbskí činitelia, ktorí mu chcú na sté výročie atentátu postaviť sochu v Belehrade i v Sarajeve. Princip bol srbský nacionalista, ktorý chcel zjednotiť územia obývané v jeho časoch alebo kedykoľvek v minulosti Srbmi pod srbskou vládou bez ohľadu na nesrbských obyvateľov týchto území. Ak ho zaujímala nejaká sloboda, tak len sloboda pre Srbov, aby si mohli robiť to, čo chcú, aj na úkor ostatných. V čom sa v zásade nelíšil od dnešných srbských nacionalistov a politikov, čo ho oslavujú a robia z neho ústrednú postavu spomienok vlád Srbska i Srbskej republiky v Bosne na výročie vypuknutia prvej svetovej vojny. Patrí k nim napríklad režisér Emir Kusturica, fanatický prívrženec niekdajšieho diktátora Slobodana Miloševiča, ktorý chystá o Principovi oslavný dokument a podľa ktorého sa atentát stal zámienkou „na prenasledovanie srbského národa“. Ako napokon všetko, podľa Kusturicu a spol. srbský národ prenasledujú všetci a vždy. Prvá svetová vojna nevypukla pre atentát na arcivojvodu a následníka trónu Františka Ferdinanda. Schyľovalo sa k nej už dlho a väčšina účastníkov vojny len čakala na zámienku, ktorú im Principove výstrely poskytli. Postaviť sochu človeku, ktorý stojí hoci len symbolicky na počiatku desivého vraždenia, nie náhodou nazývaného kolektívnou samovraždou západnej civilizácie, je však napriek tomu mierne povedané zvláštne. Najmä v krajine, ktorá o sebe tvrdí, že chce do Európy a že sa chce vyrovnať so svojou minulosťou. Obe veci však spolu asi súvisia. V Srbsku dnes vládnu Miloševičovi pohrobkovia, ktorí aspoň verejne často musia hlásať veci veľmi odlišné od toho, čo vykrikovali ešte pred pár rokmi. Ich prívrženci sú z toho zmätení, pre pokoj duše a aby vládu neobviňovali zo zrady, musí im tá poskytnúť nejakú ideovú kompenzáciu. Oslava Principa má vyvažovať iné vládne kroky. Zároveň však, čo je oveľa horšie, sa tým vláda nacionalistov snaží pokračovať v starých šľapajach. Vytvára a presadzuje ideálne, hrdinské srbské dejiny, vyviňuje vlastný nacionalizmus z akejkoľvek spoluzodpovednosti za čokoľvek a predstavuje Srbov len ako obete ostatných. Sochy sú súčasťou nacionálnej kampane spustenej na výročie vojny, rovnako ako objavenie takzvaného Potiorekovho listu zvaľujúceho všetku vinu na Habsburgovcov. Nie je náhoda, že list „objavil“ časopis iniciovaný Kusturicom. V snahe vymyslieť národu históriu, ktorá by mu lepšie vyhovovala, sú Principove sochy obdobami Svätopluka na Bratislavskom hrade.
Aj slovenskí vynálezcovia písali dejiny
V galérii najvýznamnejších vynálezcov, ktorí svojimi nápadmi a technickým myslením posunuli svet dopredu, má čestné miesto aj niekoľko našich rodákov. - Jozef Karol Hell (1713-1783), Ján Andrej Segner (1704-1777), Štefan Anián Jedlík (1800-1895), Ján Bahýľ (1856-1915) a Andrej Kvas (1883-1974).
http://zivot.azet.sk/clanok/15781/hell-segner-jedlik-bahyl-aj-slovenski-vynalezcovia-pisali-dejiny.html
Zakladatelia letectva v Uhorsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/166-historia3-historia3/973-koch-a-kvas-zakladatelia-letectva-v-uhorsku
20. ročník Majstrovstiev sveta vo varení a jedení bryndzových halušiek
Donovaly 2014 - Účasť družstiev Slovákov žijúcich v zahraničí
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=525774437521537&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1&ref=nf
Máte radi bryndzové halušky, alebo nebodaj ich viete variť tak, že široko-ďaleko nemáte páru? Tak potom vás pozývame súťažiť o titul Majster sveta vo varení a jedení bryndzových halušiek. - Občianske združenie Halušky Turecká (haluskyturecka.sk) pripravilo v obci Donovaly na poslednú májovú sobotu (31. mája 2014) 20. ročník Majstrovstiev sveta vo varení a jedení bryndzových halušiek. - Jubilejný dvadsiaty ročník je mimoriadny aj tým, že záštitu nad podujatím prevzal predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Igor Furdík ocenil skutočnosť, že podujatie má okrem súťažno-gurmánskeho aj svoj spoločensko-krajanský prínos v rámci stretávania a lepšieho vzájomného spoznávania sa Slovákov žijúcich v zahraničí priamo na Slovensku. Organizátorom 20. MS vo varení a jedení bryndzových halušiek prisľúbil spoluorganizátorskú súčinnosť ÚSŽZ podporou účasti krajanských družstiev na podujatí príspevkom na pokrytie cestovných nákladov. Zároveň prijal záštitu nad samotným podujatím a pre najúspešnejší krajanský účastnícky tím venuje Cenu predsedu ÚSŽZ.
Húfy nezamestnaných mladých odchádzajú do zahraničia
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/na-slovensku-zabalili-hufy-nezamestnanych-mladych-odchadzaju-do-zahranicia.html
Deti občanov SR žijúce v zahraničí musia byť zapísané do školy aj na Slovensku
http://www.ta3.com/embed/1E3994C0-5653-4F5C-961A-B6DAB60041C3.html
J. Haľko slávil v Hainburgu sv. omšu v slovenčine
http://www.hlavnespravy.sk/bratislavsky-pomocny-biskup-j-halko-slavil-v-hainburgu-sv-omsu-v-slovencine/206088/
Mons. Jozef Haľko:
- narodil sa v Bratislave 10. mája 1964
- za kňaza bol vysvätený 4. júla 1994 v Trnave
- od roku 1997 poverený pastoráciou veriacich hovoriacich po maďarsky pre Bratislavu
- od roku 1997 pedagóg cirkevných dejín na RKCMBF UK v Bratislave
- v roku 2000 dosiahol doktorát na Pápežskej univerzite Santa Croce v Ríme
- od roku 2006 docent Katedry cirkevných dejín RKCMBF UK
- od roku 2008 člen kolégia konzultorov Bratislavskej arcidiecézy, člen kňazskej rady, riaditeľ mediálneho centra a hovorca arcibiskupa
- v roku 2009 menovaný Svätým Otcom Benediktom XVI. za kaplána jeho Svätosti
- 31. januára 2012 bol vymenovaný za bratislavského pomocného biskupa
- 17. marca 2012 bol v Bratislave konsekrovaný za biskupa
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/918-vianoce-v-mlynkoch-s-biskupom-j-hakom
Prejavy úcty jubilujúcemu kardinálovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2987/prejavy-ucty-jubilujucemu-kardinalovi-janovi-chryzostomovi-korcovi
Piate výročie založenia Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov
http://www.slovackizavod.org.rs/vesti/vid/10351
Zachovávať, zveľaďovať a rozvíjať...
http://www.slovackizavod.org.rs/zavod
Ilustrovaná encyklopédia rockovej hudby vo Vojvodine 1963-2013
http://www.kulpin.net/aktuality/ilustrovana-encyklopedia-rockovej-hudby-vo-vojvodine-1963-2013.html
Ponuka výučbových programov pre deti krajanov
Podporujú prácu s interaktívnymi tabuľami - Tlač pracovných listov - Pútavé grafické spracovanie, animácie, zvukové efekty - Atraktívne spojenie zábavy a výučby...
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2989/ponuka-vyucbovych-programov-pre-deti-krajanov
Ústavný súd Srbskej republiky rozhodol:
Národnostné rady nemôžu preberať zakladateľské práva nad médiami
http://hl.rs/ustavny-sud-rozhodol-narodnostne-rady-nemozu-buducnosti-preberat-zakladatelske-prava-nad-mediami/
Pokles počtu slovenských žiakov vo Vojvodine
http://www.kulpin.net/aktuality/vojvodinske-skolstvo.html
Zahraniční Slováci požiadajú o možnosť voľby cez internet
23. januára 2014 - (tasr)
www.oslovma.hu/XXX/ElVolSlZ.rtf
Zavedenie možnosti voliť zo zahraničia elektronicky je predmetom petície, ktorú dnes spustila občianska iniciatíva Slovákov žijúcich v zahraničí. Cieľom je získať v priebehu dvanástich mesiacov najmenej 50.000 podpisov a doručiť ich poslancom slovenského parlamentu. Organizátorom petície ide aj o to, aby sa rozšíril okruh volieb, ktorých sa krajania môžu zúčastňovať. Zo zahraničia môžu Slováci hlasovať od roku 2006 a to v parlamentných voľbách prostredníctvom pošty. Milan Vetrák, ktorý petíciu predstavil tvrdí, že v zahraniční dlhodobo vládne nespokojnosť s takýmto stavom. Podľa bývalého predsedu Úradu Slovákov v zahraničí bude petícia prieskumom, ktorý to preukáže. Verí, že ju môže podpísať aj stotisíc ľudí. Vtedy sa ňou poslanci slovenského parlamentu budú musieť povinne zaoberať. Vetrák odhaduje, že za hranicami Slovenska môže žiť 200.000 Slovákov s volebným právom, čo je desatina všetkých Slovákov oprávnených voliť. “Sú tu ľudia, o ktorých sa oplatí bojovať a ktorých sa oplatí pritiahnuť k volebným urnám. Desať percent voličov je skutočne zaujímavé číslo, dovolím si povedať pre každú stranu, aj pre tú súčasnú vládnu aj pre opozičné. Natíska sa otázka, či ideme dať šancu týmto ľuďom, alebo či si ich naďalej nebudeme všímať,” povedal Vetrák. V petičnom výbore je desať ľudí. Vetrák, ktorý je jeho predsedom vysvetlil, že ide o známe osoby, ktoré dokážu v zahraničí naviazať hlasy desiatok tisíc krajanov. Organizátori zároveň oslovia krajanské organizácie a spolky so žiadosťou, aby sa k organizovaniu petície zapojili. S politickými stranami podľa Vetráka začnú o otázke rokovať v momente, keď budú mať 50.000 podpisov. Dúfajú však, že iniciatíva osloví parlamentné strany aj skôr. V parlamente sú momentálne v druhom čítaní volebné zákony ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), ktoré zavedenie elektronického hlasovania ani rozšírenie okruhu volieb pre Slovákov v zahraničí neprinášajú. Za takéto zmeny sa dosiaľ zasadzovali iba poslanci hnutia OĽaNO, ktorí predstavenie petície podporili svojou účasťou a sú prvými podpísanými. Minister Kaliňák argumentuje aj finančným hľadiskom. Vetrák pripomenul, že zahraniční Slováci poslali napríklad v roku 2009 na Slovensko približne 1,09 miliardy eur. Niekoľko desiatok miliónov eur, ktoré si podľa neho zavedenie elektronických volieb vyžiada, tak je z čoho uhradiť, tvrdí. Petícia požaduje také legislatívne zmeny, ktoré by Slovákom, bez ohľadu na miesto ich trvalého pobytu, dali možnosť voliť najmä vo voľbách do Národnej rady SR, pri voľbe prezidenta, v ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta a celoštátnych referendách. S možnosťou voliť cez internet už majú skúsenosť v Estónsku a Francúzsku a podľa organizátorov petície v obmedzenom množstve aj v Nórsku, Portugalsku, Rumunsku, Švajčiarsku a takúto možnosť plánuje zaviesť Fínsko. Slovensko môže byť ďalšou krajinou, jeho situáciu uľahčuje aktuálne zavedenie elektronických občianskych preukazov, pripomínajú organizátori petície.
Voľba prezidenta SR 2014 a Slováci žijúci v zahraničí
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/507/volba-prezidenta-sr-2014-a-slovaci-zijuci-v-zahranici
Slovenská nová vlna je hravá, poetická i erotická
Generácia slovenských fotografov, ktorí v 80. rokoch minulého storočia študovali na pražskej FAMU...
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/506/slovenska-nova-vlna-je-hrava-poeticka-i-eroticka
Pred medzinárodnou konferenciou „Historické aspekty života dolnozemských Slovákov“
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2976/historicke-aspekty-zivota-dolnozemskych-slovakov
Cena Ondreja Štefanka 2014
Na pamiatku literáta, spolkového činiteľa a výrazného lídra slovenskej Dolnej zeme
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2975/cena-ondreja-stefanka-2014
Ondrej Štefanko
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/124/ondrej
Spisovateľ Miroslav Demák s prestížnou Cenou Iva Andrića
Básnik, prozaik, dramatik, prekladateľ, publicista, redaktor, vydavateľ...
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/519/spisovatel-miroslav-demak-s-prestiznou-cenou-iva-andrica
Posledná rozlúčka s Annou Ištvánovou (1955-2014)
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/151-aktuality3-aktuality3/1116-anna-itvanova-nas-navdy-opustila-es-jej-pamiatke
Z vyznamenania sa tešila aspoň minútu
Dve zo šestnástich osobností, ktoré prezident tento týždeň ocenil najvyššími štátnymi vyznamenaniami, ich dostali in memoriam. Jedna z nich Anna Ištvánová, zástankyňa slovenskej menšiny v Maďarsku, zomrela niekoľko dní pred udeľovaním vyznamenaní - 2. januára tohto roku. Rozlúčka s ňou bude v utorok v Békešskej Čabe.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/512/pred-rozluckou-s-annou-istvanovou-z-vyznamenania-sa-tesila-aspon-minutu
Anna Ištvánová nás navždy opustila
Prezident SR udelil Anne Ištvánovej Rad Bieleho dvojkríža III. triedy In memoriam - Česť jej pamiatke!
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/151-aktuality3-aktuality3/1116-anna-itvanova-nas-navdy-opustila-es-jej-pamiatke
Na poslednej rozlúčke s Annou Ištvánovou v Békešskej Čabe
Príhovor predsedu ÚSŽZ Igora Furdíka
Zvukový záznam: www.oslovma.hu/XXX/IstvAnPo.MP3
O významnej a výnimočnej Slovenke v Maďarsku napísala 11. januára 2014 v printovom i elektronickom vydaní denníka Pravda redaktorka Soňa Pacherová: „Jej mottom vždy bolo: Spraviť všetko pre našich ľudí. Naši ľudia, v zmysle Slováci, to opakovala ustavične,“ priblížil predseda Čabianskej organizácie Slovákov Michal Lásik. Anka, ako ju Lásik oslovoval, sa hneď po získaní vysokoškolského diplomu na bratislavskej Univerzite Komenského vrátila na Dolnú zem, aby tam potom viac ako tri desaťročia pomáhala rodákom slovenskej národnosti. Keď napríklad Čabania v roku 1996 získali od miestnej samosprávy ošarpanú budovu bez strechy a ďalších potrebných náležitostí, zasadila sa za jej rekonštrukciu. „Kde sa dalo, všetkými silami zháňala na obnovu peniaze. Doma, v zahraničí aj v Európskej únii,“ zdôraznil M. Lásik. Najmä vďaka nej tak Čabania po čase v meste hrdo otvárali Dom slovenskej kultúry. Presadila navyše aj nový model financovania tejto kultúrnej ustanovizne, ktorá funguje zo zisku v ňom zriadenej reštaurácie a penziónu. Pre deti zorganizovala rad remeselníckych dielní či nezabudnuteľných letných táborov. Obnovila povestný Dolnozemský jarmok, ktorý sa teraz každoročne striedavo koná v Maďarsku, na Slovensku a v Rumunsku. „Všetky jej zásluhy sa ani nedajú vymenovať. Snažila sa do poslednej chvíle, hoci za ostatných desať rokov sa musela podrobiť dvom vážnym operáciám pľúc a napokon bojovala aj s nádorom na mozgu,“ dodal. Zomrela ako 58-ročná, nechala po sebe dve dospelé deti, dcéru medičku a syna informatika. O vyznamenaní sa pred smrťou stihla dozvedieť. „V prvej minúte sa aj veľmi tešila, no neskôr si už tú informáciu pre vážny zdravotný stav nemusela pamätať,“ pripustil predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík. Udelený Rad bieleho dvojkríža III. triedy práve on v zastúpení prevzal z rúk hlavy štátu. „Bolo ťažké prebrať ocenenie v mene niekoho, kto si ho naozaj zaslúžil, no sám si už preň prísť nemohol,“ doplnil. Na utorkový pohreb Anny Ištvánovej pocestuje aj so slovenským veľvyslancom v Maďarsku Rastislavom Káčerom, aby medailu s plaketou odovzdali rodine.
O Slovákoch v zahraničí v slovenských i krajanských médiách
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2981/oslovakoch-vzahranici-vslovenskych-ikrajanskych-mediach
Krajania v éteri a ich rozhlasové dotyky so Slovenskom na RTVS
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2984/krajania-v-eteri-a-ich-rozhlasove-dotyky-so-slovenskom-na-rtvs
Bratislavu vtiahla do rozprávky
Mladá spisovateľka Margit Garajszki prišla z Budapešti, deti učí spoznávať históriu Bratislavy
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=527670437331937&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1
17. januára 2014 - (Zuzana Halánová - Sme, príloha Bratislava)
http://bratislava.sme.sk/c/7070175/bratislavu-vtiahla-do-rozpravky.html
Spisovateľke Margit Garajszkej vyšla pred časom rozprávková kniha o živote slávneho skladateľa Bélu Bartóka, ale aj o historickej Bratislave. Detskú slovenčinu sa učila z našich časopisov pre deti.
- V Bratislave žijete už jedenásť rokov, po slovensky hovoríte perfektne. Prečo ste sa rozhodli presťahovať z Budapešti do Bratislavy ?
- Cesta sem bola pomerne jednoduchá. Na univerzite v Budapešti som študovala slovenský jazyk a literatúru. Mali sme zahraničného lektora slovenčiny z Univerzity Komenského, ktorý nám pomohol sa pripraviť na prijímačky. Prijali nás troch. Ja jediná som tu ostala žiť aj po skončení univerzity.
- Po príchode do Bratislavy ste sa museli adaptovať do nového priestoru, nového jazyka aj vzťahov. Ako si s odstupom času spomínate na prvé mesiace?
- Prvé mesiace boli veľmi ťažké, nemala som tu nikoho. Pamätám si, ako som raz na začiatku nastúpila do zlej električky, stratila som sa a úplne ma to rozhodilo. Bola to úplná maličkosť, ale ja som vtedy mala sto chutí nastúpiť na vlak a vrátiť sa domov. Postupne som si však mesto obľúbila a žijem tu jedenásť rokov. Dnes ma dokonca veľmi mrzí, keď sa ľudia na Bratislavu sťažujú, že nemá metro, že je tu málo možností na voľný čas a oddych. Ja si to nemyslím. Je to len o ľuďoch, možností je tu dosť, len si ich treba nájsť.
- Pred časom ste sa začali venovať literatúre nielen teoreticky, ale aj prakticky. Máte za sebou už dve detské knihy Bobula a Bartók - Bratislavské rozprávky. Ako sa stalo, že ste začali písať detské knihy v slovenčine?
- Na univerzite sme mali čítať román Eleny Maróthy-Šoltésovej Moje deti. Vtedy som si uvedomila, že vôbec netuším, ako sa slovenské mamy rozprávajú so svojimi deťmi, keďže so mnou sa mama rozprávala po maďarsky. Na tento 'detský jazyk' som bola veľmi zvedavá, a tak som si kúpila detské časopisy, aby som ho lepšie pochopila. V jednom z nich som našla súťaž o pôvodnú detskú poviedku. Skúsila som to, vznikla poviedka Bodkovaná opica a vybrali ma. To bol ten moment, keď som stvorila hlavnú hrdinku Bobuľu, ktorá sa potom stala ústrednou postavou mojej prvej detskej knihy.
- O čom je Bobuľa?
- Musím sa priznať, že kniha je výrazne autobiografická. Celý príbeh rámcuje základná situácia, že Bobuľa bude mať sestru. Kým je jej mama v nemocnici, ona ide k starým rodičom na vidiek, kde zažíva rôzne dobrodružstvá, vďaka svojmu videniu sveta plné fantazijných chvíľ. Nemusíme zažívať veľké udalosti, aj v každodennosti môžeme nájsť čarovné momenty. Myslím, že práve v tomto je pre detského čitateľa príťažlivá.
- Kniha bola úspešná. Chystáte pokračovanie?
- Práve pracujem na druhej časti a rada by som ju do konca roka dokončila. Kniha sa bude volať Bobuľa a Ignác a celý sa bude odohrávať v Bratislave. Aj v tomto bode sa jej a môj život trochu prepájajú. Bobulin starý otec dostane telegram z Bratislavy od Ignáca Lamára, teda Schöner Náciho, že sa v Bratislave vychýlila ručička smútkometra. A tak prichádzajú do Bratislavy, kde zažijú množstvo napínavých príbehov. Veľmi by som chcela mesto zapojiť do deja, a tak jedna z postáv bude Bratislava.
- Je to trochu netradičné predstaviť Bratislavu v podobe rozprávkovej postavy. Ako ste k nej prišli?
- Bratislavu vnímam ako mesto, kde spolu žijú história a súčasnosť. Pre mňa určite. Absolvovala som niekoľko prehliadok mesta, prečítala množstvo kníh a teraz oveľa silnejšie vnímam Bratislavu ako miesto, kde sa prelínajú rôzne časové a príbehové roviny.
- Pokračovanie Bobule je ešte len v príprave, no nedávno vám vyšla ďalšia detská kniha, ktorá je spojená s Bratislavou, Bartók - Bratislavské rozprávky.
- Oslovilo ma občianske združenie Bratislavské rožky, ktoré vydáva edíciu Bratislavské rozprávky. Knihy majú predstaviť rôzne významné osobnosti spojené s Bratislavou. Mňa oslovili s príbehom o slávnom maďarskom hudobnom skladateľovi a klaviristovi Bélovi Bartókovi. Ten totiž do svojich 18 rokov študoval v Prešporku na gymnáziu.
- Napísať pútavo príbeh pre deti o skladateľovi vážnej hudby asi nebolo úplne najjednoduchšie. Ako ste postavili celý príbeh pre detského čitateľa?
- Veľmi dlho som zápasila s tým, ako uchopiť túto tému. V Maďarsku som sa s Bartókom stretávala od detstva. Pamätám si na našu učebnicu hudobnej výchovy, kde na mňa z fotografie pozeral starší vážny a prísny muž. Uvedomovala som si, že napísať o ňom rozprávku bude veľká výzva. Nakoniec je rozprávačom príbehu Drevený princ, ktorý je reálnou postavou z jednej Bartókovej tanečnej hry s rovnomenným názvom. Príbeh je zameraný na Bartókovo detstvo a dospievanie predtým, ako odíde do Budapešti študovať na univerzitu.
- Aký je teda váš príbeh o Bartókovi?
- Snažila som sa priblížiť nielen Bartóka, ale aj Bratislavu a obdobie, v ktorom žil, pohľadom detského čitateľa. Takže je to také prelínanie historických skutočností a fikcie. Kniha sa začína príbehom Dreveného princa, ktorý sa v prvej kapitole sťažuje, že musí napísať rozprávku o Bartókovi, ale nevie, ako začať. V podstate je to také moje trápenie, ako s rozprávkou začať. Potom si Drevený princ uvedomí, že to má byť o Bartókovi, a nie o ňom. A začína ho hľadať. Tak ako som ja skladala staré písomnosti, zápisky, fotografie a Bartókove kresby, tak ich on vyťahuje zo starého kufra a začína sa odvíjať ich spoločný príbeh.
- V príbehu nevystupuje len Drevený princ a Bartók, ale aj reálne historické postavy a udalosti či povesti.
- Áno, Bartók študoval na gymnáziu, ktoré v tom čase sídlilo vedľa Kostola klarisiek. Jedna z bratislavských legiend hovorí, že práve v tomto kostole sú pozostatky svätej Margity, ktoré sem vraj mníšky priniesli z Margitinho ostrova v Budapešti. Jej pozostatky sa nikdy nenašli a dodnes je živá legenda, že by mohli byť práve niekde v tomto kostole. Chcela som priestor bratislavských ulíc pre deti oživiť, nech mesto vnímajú cez príbehy.
- Predpokladám, že mladý Bartók ako nádejný skladateľ a výborný klavirista sa stretol aj s významnými historickými osobnosťami mesta.
- Existujú záznamy o tom, že gróf Zichy pozval Bartóka hrať do svojho paláca. Gróf Zichy nemal jednu ruku. Na poľovačke sa postrelil tak, že o ňu prišiel. Bol výborný klavirista a ani táto nehoda ho od hrania na klavíri neodradila. Hral jednou rukou a bol taký dobrý, že chodil koncertovať po Európe. Bartók pre neho v dospelosti dokonca napísal niekoľko klavírnych skladieb pre jednu ruku. Na tento skutočný historický príbeh som nadviazala aj vo svojej knihe, je to však spracované viac rozprávkovo.
- Zaujímavé je, že ako človek, ktorý vyrastal v Maďarsku, píšete o Bratislave a dokonca po slovensky.
- Toto je naozaj vtipné. Bobuľa je z veľkej časti autobiografická a tie príbehy sa mi stali po maďarsky, no umelecky som ich spracovala po slovensky. Po tom ako kniha vyšla, ma oslovili, aby som ju preložila aj do maďarčiny. A to bol skutočne problém, je ťažké prekladať samu seba. Bartóka som písala v maďarčine a do slovenčiny ho preložila Jitka Rožňová. Pokračovanie Bobuliných príbehov však teraz píšem naraz v oboch jazykoch. V Bratislave som nevyrastala, tak práve písanie pre mňa cestou, ako si mesto osvojiť, ako sa tu udomácniť. Keďže sa mi predtým s týmito miestami nespájali žiadne zážitky, cez tieto príbehy som si vytvárala svoje vlastné.
- Ako vnímate svoje detské knihy? Čo by ste v nich čitateľom rada sprostredkovali?
- Mojím veľkým snom je, že akékoľvek dieťa si zoberie niektorú z mojich kníh, bude s ňou chodiť po Bratislave a hľadať miesta, kde sa príbehy o Bartókovi či Bobule odohrávajú. Spozná mesto aj z inej strany a nebude už vidieť len obyčajný dom alebo námestie, ale konkrétne príbehy.
Maďarské pohľady - madari.sk
Ako sú vnímané Maďarmi slovenské historické osobnosti?
http://madari.sk/otazky-a-odpovede/historia/ako-su-vnimane-madarmi-slovenske-historicke-osobnosti
Od Tótov k Slovákom
http://madari.sk/magazin/kultura/slovaci-a-toti
Slováci nepoznajú význam slova „Felvidék“ ani slova „Tót“
http://madari.sk/magazin/historiasucasnost/slovaci-nepoznaju-vyznam-slova-felvidek-ani-slova-tot
Zmiešané rodiny
http://madari.sk/magazin/kultura/zmiesane-rodiny
Je pravda, že na južnom Slovensku prebieha pomaďarčovanie Slovákov?
http://madari.sk/magazin/historiasucasnost/je-pravda-ze-na-juznom-slovensku-prebieha-pomadarcovanie-slovakov
Maďarskosť S. Petőfiho, L. Kossutha a I. Széchenyiho
http://madari.sk/publikacie/madarskost-sandora-petofiho-lajosa-kossutha-a-istvana-szechenyiho-1-cast
Rozštiepená minulosť
http://madari.sk/publikacie/madarskost-sandora-petofiho-lajosa-kossutha-a-istvana-szechenyiho-2-cast
Kapitoly z histórie Slovákov a Maďarov
http://madari.sk/publikacie/madarskost-sandora-petofiho-lajosa-kossutha-a-istvana-szechenyiho-3-cast
Prečo sa maďarské deti nedokážu naučiť slovenčinu?
Čo sa píše v učebných osnovách?
http://madari.sk/magazin/skola/preco-sa-madarske-deti-nedokazu-naucit-slovencinu
Základné problémy výučby slovenského jazyka na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským - Problémy so slovenskými textami
http://madari.sk/magazin/skola/preco-sa-madarske-deti-nedokazu-naucit-slovencinu-2-cast
Imrich Fuhl vyzval na bojkot národnostnej časti parlamentných volieb
24. januára 2014 - (tasr)
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/150-politika2-politika2/1124-bojkotujme-narodnostnu-as-parlamentnch-volieb
Slovák žijúci v Maďarsku Imrich Fuhl vyzval príslušníkov slovenskej menšiny na bojkot národnostnej časti aprílových parlamentných volieb v Maďarsku. „Pre mnohých je pochopiteľne vážnym problémom, že ak sa zaregistrujú na národnostné parlamentné voľby, automaticky stratia možnosť hlasovať na celoštátne listiny politických strán. Problematická je aj samotná registrácia národnostných voličov,” povedal I. Fuhl. Podľa neho zrejme nie náhodou aj Benátska komisia a Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) vyjadrili postoj, že by bolo lepšie, keby národnostní voliči nemuseli byť pred voľbami registrovaní a bola by im ponechaná možnosť výberu medzi národnostnou a straníckymi listinami v deň volieb. Navyše, podľa I. Fuhla „je úplne zavádzajúce nazývať voľbami národnostnú časť parlamentných volieb, pretože v skutočnosti o ozajstné voľby vôbec nejde - nanajvýš o hlasovanie, potvrdenie delegovaného poverenca, kvázi-poslanca.“
I. Fuhl tvrdí, že pri zostavovaní päťčlennej kandidačnej listiny slovenskej menšiny bola ignorovaná občianska sféra, slovenské spoločenské organizácie. „Hlasovať je totiž možné iba za listinu zostavenú Celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku (CSSM), teda zboru, ktorý už bol raz zvolený. Podstatou demokratických volieb je možnosť slobodného výberu spomedzi rôznych alternatív, v našom prípade však môže existovať iba jediná listina s jediným možným víťazom. Asistovať takémuto spôsobu volieb je nielen ponižujúce, nedôstojné, ale aj nezodpovedné“ - dodal I. Fuhl. Členom Klubu poslancov Spolu - 14-tim poslancom 29-členného Valného zhromaždenia CSSM - podľa jeho slov nezostáva nič iné, ako bojkot národnostnej časti parlamentných volieb v Maďarsku, ktorý začali tým, že 18. januára 2014 sa kolektívne nezúčastnili zasadnutia VZ CSSM, na ktorom samospráva schválila volebnú listinu.
I. Fuhl poznamenal, že zmenou maďarskej ústavy a volebného zákona sa nenaplnili očakávania menšín na plnoprávne parlamentné zastúpenie. Pripomenul, že na fóre 17. januára 2014 v Mlynkoch s bývalým maďarským ombudsmanom J. Kaltenbachom sa drvivá väčšina prítomných účastníkov slovenskej, srbskej a nemeckej národnosti zhodla na tom, že ponúkaný spôsob parlamentného zastúpenia menšín je nedostatočný a nefunkčný. Účastníci fóra tiež kritizovali nepomer v starostlivosti maďarskej vlády o Maďarov v susedných štátoch a o národnostné menšinové komunity žijúce na území Maďarska. „Zaznel názor, že týmto krokom akoby vymenili voličské hlasy menšín v Maďarsku za voličské hlasy zahraničných Maďarov, od ktorých sa očakáva, že budú spoľahlivejšie podporovať terajšie vládne strany,” uzavrel I. Fuhl.
Zrodila sa parlamentná listina CSSM
23. januára 2014 - (slovaci.hu)
Na Valnom zhromaždení CSSM uskutočnenom 18. januára bola schválená národnostná listina CSSM na parlamentné voľby 2014, ktorá je nasledujúca: 1. Ján Fuzik, 2. František Zelman, 3. Ondrej Csaba Aszódi, 4. Juraj Ando, 5. Levente Galda. Na programe rokovania figurovali ešte referát o aktivitách predsedu CSSM, rozhodovanie o spôsobe vymenovania riaditeľa školy v Slovenskom Komlóši, schválenie delegáta CSSM do Celoštátnej národnostnej rady a návrh na udelenie Ceny Ondreja Štefanka. Valného zhromaždenia CSSM sa zúčastnilo 15 poslancov spomedzi 29. Všetci poslanci Volebnej koalície Zväz-Pilíš-Novohrad sa dištancovali VZ a nezúčastnili sa tvorby prvej slovenskej národnostnej listiny CSSM na parlamentné voľby 2014.
V maďarských parlamentných voľbách budú voliť svojho zástupcu aj Slováci
22. januára 2014 - (tasr)
V maďarských parlamentných voľbách, ktoré prezident János Áder vypísal na 6. apríla, budú môcť svojich zástupcov po prvý raz voliť už aj národnostné menšiny. Svojho zástupcu budú voliť aj Slováci žijúci v Maďarsku, potvrdil 22. januára v Budapešti pre TASR predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Ján Fuzik. Príslušníci 13 registrovaných národnostných menšín v Maďarsku sa doposiaľ mohli zaregistrovať iba pri voľbách do národnostných samospráv. „Túto registráciu môžu voliči rozšíriť aj na parlamentné voľby, na čo máme po prvýkrát možnosť v Maďarsku, aby sme si volili slovenského parlamentného poslanca,” spresnil predseda CSSM. V kruhoch potenciálnych voličov sa podľa jeho slov vytvorila dilema, že ak chcú svoj hlas odovzdať na celoštátnu listinu CSSM, tak sa budú musieť vzdať možnosti voľby z celoštátnych listín politických strán. Do jedného zboru - v tomto prípade do národného zhromaždenia - môže mať podľa stanoviska Ústavného súdu Maďarska každý len dva hlasy, povedal Fuzik. „Teda môžeme voliť obvodných kandidátov politických strán a to im (slovenským národnostným voličom) aj vysvetľujeme, že nie sme vylúčení z toho, aby sme formovali politickú tvár krajiny, stranícku politiku, ale na celoštátnej listine si musíme vybrať, či hlasujeme na listinu niektorej politickej strany, alebo na našu slovenskú národnostnú listinu. O tomto zatiaľ nemajú ľudia informácie, oni cítia len, že sú ukrivdení, že strácajú jeden hlas a menej si uvedomujú, že vlastne získajú jeden ďalší, jeden úplne nový národnostný hlas,” konštatoval predseda. Valné zhromaždenie CSSM schválilo v sobotu 18. januára volebnú listinu. „Zhodli sme sa v tom, že táto listina bude päťčlenná,” poznamenal Fuzik a dodal, že hlas odovzdá volič na kandidačnú listinu ako celok. K získaniu plnoprávneho poslaneckého mandátu podľa jeho slov bude potrebných 20.000-25.000 hlasov, čo nie je jednoduchá úloha. „Ak by sme nedosiahli potrebný počet, tak budeme mať slovenského národnostného hovorcu v parlamente,” uzavrel J. Fuzik.
Ján Fuzik: Je dôležité, aby sa slovenská menšina dostala do maďarského parlamentu
23. januára 2014 - (tasr)
Je dôležité, aby Slováci žijúci v Maďarsku získali v aprílových parlamentných voľbách v Maďarsku aspoň takzvaný mandát hovorcu - poslanca bez hlasovacieho práva. Povedal to v Budapešti pre TASR predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Ján Fuzik, ktorý konštatoval, že na získanie plnoprávneho poslaneckého mandátu slovenská menšina nemá za daných podmienok šancu. Národnosti v Maďarsku podľa jeho slov už vyše 20 rokov čakajú na možnosť, aby mohli prostredníctvom volieb delegovať svojho národnostného poslanca do maďarského parlamentu. Podotkol, že toto právo zaručoval už prvý národnostný zákon schválený v roku 1993 a v poslednom období sa vypracovalo mnoho návrhov na riešenie tejto nedotiahnutej otázky. „Naposledy pred tromi rokmi, keď sa zrodila nová ústava, tak sme s trpkosťou museli skonštatovať, že obsahuje už nie naše právo na parlamentné zastúpenie, ale právo národností zapojiť sa do parlamentu. My sme vopred cítili, že tu môže ísť o viac ako iba o nejakú formuláciu, aj sme bojovali za to, aby sa to takto do zákona a neskôr do nového národnostného zákona nedostalo, ale predsa sa to stalo,” spresnil Fuzik. „Nakoniec sa zrodilo riešenie, ktoré oproti našim požiadavkám neposkytuje reálne šance 13 národnostiam v Maďarsku na získanie parlamentného mandátu, ale iba pre nepatrnú menšinu, povedzme pre dve národnosti - pre Rómov a Nemcov,” dodal. Podľa predbežných kalkulácií by Slováci, ale aj počtom podobná menšina Chorvátov, potrebovali k získaniu plnoprávneho poslaneckého mandátu okolo 25.000 hlasov. „Bolo by dôležité získať aspoň mandát hovorcu, aby sme boli pritom, keď sa tvoria zákony. Poslanci národnostných menšín, prípadne hovorcovia, budú pracovať v rámci parlamentného výboru pre národnostné menšiny, cez ktoré bezpodmienečne prechádzajú legislatívne návrhy týkajúce sa menšín,” zdôraznil predseda CSSM. K otázke významu štatútu hovorcu národnostnej menšiny v parlamente Fuzik pripomenul, že pred 15 rokmi sa takmer vyriešilo parlamentné zastúpenie menšín. „Koncom roka 1998 nám ponúkli možnosť hovorcu: celoštátne národnostné samosprávy mohli delegovať jedného poslanca bez hlasovacieho práva. Vtedy sme to odmietli, asi sme boli neskúsení. Za tých 15 rokov by sa bolo mohlo všeličo vybaviť. Teraz musíme ísť do takejto volebnej procedúry za skoro to isté, ale teraz už bezpodmienečne musíme ísť,” uzavrel Ján Fuzik.
Imrich Fuhl: Parlamentné zastúpenie - Riešenie, ako pre koho?
Špeciálne špinavá robota - Krátkozrakosť, nevôľa, neschopnosť a vlastné góly - Plnoprávne parlamentné zastúpenie zostáva snom - Nič neznamenajúci štatút „hovorcu“ bez hlasovacieho práva - Bojkotovanie celého tohto nešťastného hókus-pokusu? - Za akého kandidáta by sme asi radi hlasovali?
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/158-nazory1-nazory1/905-parlamentne-zastupenie-rieenie-ako-pre-koho
Pozvánky / Podujatia
Národnosti v Maďarsku pred parlamentnými voľbami
Registrovať alebo neregistrovať?
Bývalý ombudsman Jenő Kaltenbach v Mlynkoch
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.527712043994443.1073741883.147596498672668&type=3
Prednášateľ: Jenő Kaltenbach - Porada o národnostných aspektoch nového volebného zákona - 17. januára 2014 v Stredisku pilíšskych Slovákov (Mlynky - Pilisszentkereszt, Dobogókői u. 16) - www.oslovma.hu/XXX/MlNOslov.pdf
Spomienka na Jána Kollára v Prahe
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2985/spomienka-na-jana-kollara-v-prahe
Jánovi Kollárovi v Budapešti po dvesto rokoch
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/524-janovi-kollarovi-v-budapeti-po-dvesto-rokoch
Zimný sen z Dolnej zeme
Výstava insitných maliarok z Padiny a Kovačice, matky a dcéry Márije Hlavatej Pavelkovej a Márije Hlavatej Krišanovej - Pozvánka:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=529012623864385&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1&ref=nf
Vertigo so životným príbehom Hany Gregorovej v Mlynkoch
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/513/vertigo-so-zivotnym-pribehom-hany-gregorovej-v-mlynkoch
Divadlo Vertigo pri CSSM s novým predstavením v Stredisku pilíšskych Slovákov - Životný príbeh Hany Gregorovej 11. januára 2014 na javisku v Mlynkoch - Divadelná hra Dušana Širokého „Keď dozrel čas“, ktorá vznikla podľa rozhlasového seriálu Modus vivendi z cyklu Slovenské rody, 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 predstavili: Viola Thirringová, Denisa Dérová a Mátyás Dráfi. - Premiéra hry sa konala v decembri 2013 v budapeštianskom Slovenskom inštitúte. - Príbeh Hany Gregorovej, rodenej Lilgovej, manželky významného realistického spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského, na základe jej spomienok. Príbeh lásky dievčaťa z farbiarskej rodiny a veľkého slovenského dramatika. Príbeh ženy, ktorá ako jedna z prvých bojovala za emancipáciu. Príbeh matky, ktorá hrôzam vojny odolávala vďaka svojej malej dcérke. Príbeh o ľuďoch a ľuďom, ktorí milujú svoju rodinu a svoju vlasť...
oSlovMa - Fotogaléria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.524838560948458.1073741882.147596498672668&type=1
Hana Gregorová, rod. Lilgová (30. január 1885, Martin - 11. december 1958, Praha) bola slovenská spisovateľka, osvetová pracovníčka a obhajkyňa emancipačných snáh žien.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hana_Gregorov%C3%A1_%28spisovate%C4%BEka%29
Hana Gregorová - Vizitka, Životné osudy, V boji za emancipáciu, Literárna tvorba, Publicistika
http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2008/november_december/90.pdf
Hana Gregorová - Tá čo si vzala Tajovského
http://blog.martinus.sk/2010/09/hana-gregorova-ta-co-si-vzala-tajovskeho
Pilíšska hymna
V tých pilíšskych dúbravách / láskajú nás bujné koruny. / Tisíce krás, nebo na zemi!
http://www.oslovma.hu/pilis-slovak.hu/literatura/17-irodalom/30-pilisska-hymna
oSlovMa-Foto:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=530049870427327&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&theater
Eva Krekovičová: Nie je hymna ako hymna
Hymny Slovákov v Maďarsku - Hymny v procesoch transformácie na prelome tisícročia - Daj Boh šťastia tejto zemi / Slovenská Čaba...
http://www.akademickyrepozitar.sk/sk/repozitar/nie-je-hynma-ako-hymna-hymny-v-procesoch-transformacie-na-prelome-tisicrocia.pdf
Historický kalendár
9. januára 1999
Zomrel maďarský divadelný a filmový herec Jácint Juhász, laureát Ceny Mari Jászaiovej, ktorého vďaka seriálu „Vivat Beňovský!“ poznali aj televízni diváci na Slovensku. Narodil sa 13. 5. 1943.
http://www.youtube.com/watch?v=O7HVA9NkG-M
14. januára 2010
v Pišpeku (Püspökhatvan) zomrel osvetár, folklorista, národopisec a spisovateľ - jeden z najznámejších predstaviteľov slovenskej inteligencie v Maďarsku Štefan Lami (1925-2010).
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/126
Roky obetované kultúre
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/a_magyarorszagi_szlovakok_neprajza_1990/SLO/pages/008_roky.htm
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=526449600787354&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1
15. januára 1940
sa v Slovenskom Komlóši narodila univerzitná profesorka, kulturologička, etnologička, slovakistka, prvá riaditeľka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (VÚSM) Anna Divičanová.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/187
16. januára 1847
Narodil sa v Sklabinej po maďarsky píšuci spisovateľ a novinár Kálmán Mikszáth. Zomrel 28. 5. 1910.
Knižná novinka - Kálmán Mikszáth: Ľubovnianske strašidlo
Päť tajomných noviel (Ľubovnianske strašidlo, Statok na predaj, Noc v Zlatom chrobáku, Čierny kohút a Poliačik Fili) od klasika maďarskej literatúry sú pútavo vyrozprávané príbehy odohrávajúce sa na území bývalého Horného Uhorska a Poľského kráľovstva, od severného Spiša až po južné slovensko-maďarské jazykové pomedzie v Novohrade.
Kálmán Mikszáth (1847-1910), rodák zo zmiešanej slovensko-maďarskej Sklabinej v Novohrade, je jedným z najčítanejších a najprekladanejších klasikov maďarskej literatúry. V rade románov, noviel a poviedok načrtol s láskavým humorom svoju ironickú fikciu multietnickej uhorskej spoločnosti, ktorej budúcnosť neraz videl v čiernych farbách, ale osud mu nedožičil zažiť jej predpovedaný rozpad...
Kálmán Mikszáth právom náleží aj Slovákom
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/778-kalman-mikszath-pravom-nalei-aj-slovakom
Významný maďarský spisovateľ so slovenskými evanjelickými koreňmi - Strojca pamätníka statočným Polovcom a slovenským kmotrom - Mikszáthova súdna anekdotickosť sa nerozpúšťa ani v jeho láskavom humore, žoviálnosti a rozmare. Je to podmanivá próza aj v časoch postmoderny...
18. januára 1926
Zomrela v Budapešti slávna operná speváčka a herečka Lujza Blahová, ktorá pôsobila na divadelných, operných a operetných pódiách viacerých miest Uhorska, ale najmä v Budapešti. V rokoch 1863-1896 stvárnila vyše sto hlavných úloh v divadelných hrách, vystúpila v 60 operetách, 10 operách. Narodila sa 8. 9. 1850 v Rimavskej Sobote.
19. januára 1826
Narodil sa v Šúre (Vesprímska stolica, Maďarsko) slovenský matematik a zememerač Michal Algőver, autor prvej po slovensky písanej učebnice - príručky vydanej pod názvom „Počto- a meroveda“. - Aktívne sa zapájal do národno-kultúrneho pohybu - V publicistickej činnosti sa venoval širokému spektru národno-kultúrnych, politických, náboženských a školských problémov. - Zomrel 9. 12. 1908 v Balašských Ďarmotách.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/166-historia3-historia3/972-rodak-zo-zadunajska-zakladajucim-lenom-ms
19. januára 2006
Slovenské vojenské lietadlo AN-24 sa zrútilo pri maďarskej obci Hejce. Zo 43 vojakov vracajúcich sa z vojenskej misie v Kosove tragédiu prežil iba nadporučík Martin Farkaš.
Pietna spomienka na vojakov, ktorí zahynuli pri leteckom nešťastí
http://www.teraz.sk/slovensko/os-sr-hejce-spomienka/71055-clanok.html
Domov letelo 43 našich vojakov, pád prežil jeden
Pred ôsmimi rokmi sa stala najväčšia tragédia v novodobých dejinách slovenskej armády. Pri maďarskej obci Hejce zahynulo po páde lietadla 42 príslušníkov slovenskej misie KFOR.
http://www.webnoviny.sk/slovensko/obrazom-pri-obci-hejce-spominali-na-le/780046-clanok.html
19. januára 2003
Zomrel básnik a prekladateľ Vojtech Kondrót, autor viacerých zbierok ako napríklad Prázdniny šestnásťročného, Rovina stola, Zimopis, Letopis, Definície alebo Mám bosé srdce. - Prekladal z českej, no v drvivej väčšine z maďarskej poézie. - Viedol kútik poézie v Novom slove mladých, kde začínali uverejňovať svoje básne mnohí mladí slovenskí básnici. - Narodil sa 27. 11. 1940.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vojtech_Kondr%C3%B3t
20. januára 1842
Narodil sa v Budapešti fyzik a astronóm Mikuláš Konkoly-Thege.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5%A1_Konkoly-Thege
V Starej Ďali (dnes Hurbanovo) vybudoval observatórium, ktoré patrilo k najmodernejším vo vtedajšej Európe. Zomrel 17. 2. 1916 v Hurbanove.
http://slovakia.travel/hvezdaren-hurbanovo
21. januára 1823
Narodil sa v Dolnej Strehovej maďarský básnik, dramatik a spisovateľ Imre Madách (Imrich Madáč), autor známeho poetického diela Tragédia človeka. Zomrel 5. 10. 1864 v Dolnej Strehovej.
Z rodiska spisovateľa Imricha Madáča
Madáčovci donátori dolnostrehovských evanjelikov - Najstaršia história obce Dolná Strehová a jej evanjelického cirkevného zboru je úzko spojená so šľachtickým rodom Madáčovcov (Madáchovcov), ktorí tu mali svoje panstvo plných päť storočí.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/610-z-rodiska-spisovatea-imricha-madaa
21. januára 1835
Zomrel v Ostrihome národnokultúrny dejateľ, prekladateľ, knihovník, cirkevný hodnostár a popredný predstaviteľ bernolákovského hnutia Juraj Palkovič. Narodil sa 24. 4. 1763 vo Veľkých Chlievanoch.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Juraj_Palkovi%C4%8D_%281763_%E2%80%93_1835%29
Juraj Palkovič, prekladateľ Svätého písma
http://www.jezuiti.sk/admin/dok/47fc2d780f75b.pdf
22. januára 1451
Prvý zápis v slovenčine v Žilinskej mestskej knihe, dovtedy vedenej len v nemeckom a latinskom jazyku.
http://slovenske-uhorsko.blogspot.hu/2011/12/mestska-kniha-ziliny-1451.html
Život v Žiline v zrkadle jej mestskej knihy
http://www.historyweb.sk/clanky/detail/zivot-v-ziline-v-zrkadle-jej-mestskej-knihy#.Ut8PjfuCumw
24. januára 1852
Zomrel vo Viedni evanjelický farár, národný buditeľ, slavista, obrodenecký básnik, filozof, filológ a etnograf Ján Kollár, ideológ slovanskej vzájomnosti, ktorého básnická tvorba predstavuje zásadný prelom vo vývine českej a slovenskej poézie prekonávaním klasicistických tendencií a novým vzťahom k citovému životu jednotlivca a spoločenskej problematike. Z jeho rozsiahleho diela sú napríklad známe veršovaný epos Slávy dcéra, alebo dvojzväzkové dielo Národnie zpiewanky. Narodil sa 29. 7. 1793.
Spomienka na Jána Kollára v Prahe
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2985/spomienka-na-jana-kollara-v-prahe
Jánovi Kollárovi v Budapešti po dvesto rokoch
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/524-janovi-kollarovi-v-budapeti-po-dvesto-rokoch
72. výročie Novosadskej razie
Medzi obeťami boli aj Slováci z Kysáča, Nového Sadu a iných osád - Najväčší masaker na území Vojvodiny v druhej svetovej vojne
http://www.kulpin.net/aktuality/72-rokov-novosadskej-razie-vrazdeni-aj-slovaci.html
Ferdinand Freňo - Významná postava novohradských Slovákov - 200. výročie narodenia
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/166-historia3-historia3/1123-vznamna-postava-novohradskch-slovakov
„Ja som už spoznal trýzeň smädu, chcem preto vyhĺbiť studničku, z ktorej by mohol piť aj iný.“ - Rodina Freňovcov bola celé dve storočia v Novohrade a Gemeri dôležitou učiteľskou a farárskou rodinou, ktorá sa významnou mierou podieľala na vzdelávaní a duchovnom živote Slovákov.
Zoznam významných slovenských osobností
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_Slov%C3%A1kov
Prečo a na čo byť hrdý ako Slovák?
http://www.osobnosti.sk/
Galéria slovenských osobností
http://www.pansu.sk/katerorie-obsahu/slovenske-osobnosti/733-galeria-osobnosti-slovenska.html
Slováci sú veľmi kritickí k politickým osobnostiam minulosti
http://aktualne.atlas.sk/historik-slovaci-su-velmi-kriticki-k-politickym-osobnostiam-minulosti-vynimkou-je-stefanik/slovensko/spolocnost/
Slovenské osobnosti
http://www.slovenskeslovo.sk/category/slovensko/slovenske-osobnosti/
oSlovMa-FotoGalérie:
Pred parlamentnými voľbami: Registrovať alebo neregistrovať?
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.527712043994443.1073741883.147596498672668&type=3
«Otvor bránu, Anjel!»
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.515034148595566.1073741877.147596498672668&type=3
Adventný program mlynských školákov
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.511232515642396.1073741875.147596498672668&type=3
Stretnutie pilíšskych Slovákov s koncertom DH Šarfianka
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.518242204941427.1073741880.147596498672668&type=3
Vertigo so životným príbehom Hany Gregorovej v Mlynkoch
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.524838560948458.1073741882.147596498672668&type=3
Tradičná dolnozemská zabíjačka - Výroba pravej komlóšskej klbásy
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.517387841693530.1073741879.147596498672668&type=3
Slovenské adventné podujatie v Šalgótarjáne
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.512535738845407.1073741876.147596498672668&type=3
Tradičné Slovenské Vianoce vo Veňarci
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.511204845645163.1073741874.147596498672668&type=3
X. Regionálny slovenský národnostný deň v Šalgótarjáne
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.501483959950585.1073741869.147596498672668&type=3
Evanjelické kostoly a zvonice v severnom Novohrade
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.516902708408710.1073741878.147596498672668&type=3
Zväz Slovákov v Maďarsku oslávil 65. výročie svojho založenia
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.506799639419017.1073741871.147596498672668&type=3
Župná recitačná a komunikačná súťaž
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.507460119352969.1073741872.147596498672668&type=3
Laura a Vanesa Glückové: Veselá je dedina...
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.508475802584734.1073741873.147596498672668&type=3
Poľnohospodárske múzeum a skanzen v Nitre
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.522825224483125.1073741881.147596498672668&type=3
Ján Bačúr - insitný maliar s novohradskými koreňmi
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.502307789868202.1073741870.147596498672668&type=3
Naučte sa po slovensky online a zadarmo:
www.slovake.eu/hu
https://twitter.com/oslovma
Páči sa mi to
www.oslovma.hu

