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Vládna verzia dejín
12. februára 2014 - (Peter Morvay - komentare.sme.sk)
Orbánova vláda presadzuje všetkými prostriedkami nový oficiálny obraz dejín zbavujúci Maďarov spoluzodpovednosti za všetko zlé v ich dejinách, za holokaust i za komunizmus.
Námestie Slobody je symbolické miesto Budapešti. Zodpovedá tomu aj množstvo pomníkov. V medzivojnovom období tu stáli hlavné pamätníky iredenty, pripomínajúce územia stratené Trianonským mierom. Dnešné Slovensko zastupovalo súsošie ukrižovanej Hungárie podopieranej kuruckým bojovníkom a k nemu sa túliacim chlapčekom - ten predstavoval slovenský ľud verný uhorskej vlasti. Po roku 1989 prišli návrhy o obnovenie iredentistickej výzdoby odstránenej po druhej svetovej vojne, no aspoň zatiaľ neuspeli. Po vojne postavili na námestí pompézny pomník sovietskym osloboditeľom. Ten chceli mnohí z námestia odstrániť po páde komunizmu, tiež neúspešne. Pribudol pamätník švajčiarskeho diplomata zachraňujúceho za holokaustu Židov i socha Ronalda Reagana (je tu i americké veľvyslanectvo). Na boku námestia stojí reformovaný kostol, ktorý slúži ako centrála pravicových extrémistov - vlani tam odhalili bustu medzivojnového regenta Miklósa Horthyho. V bývalom burzovom paláci dominujúcom námestiu do roku 2009 sídlila verejnoprávna televízia. O jej ovládnutie zviedli veľa politických bitiek. V roku 2006 ju dobyli a poničili extrémisti.
Anjel a lietadlo
Nie je teda náhoda, že si vláda Viktora Orbána na konci minulého roku vybrala pre svoj nový pamätník nemeckej okupácie v roku 1944 toto námestie. Pomník označila za národohospodársku prioritu a veľmi naň tlačila. Mal byť odhalený dva mesiace potom, ako autori predstavili prvý hrubý návrh. Šlo, samozrejme, o to, aby bol hotový pred aprílovými voľbami - jeho odhalenie malo byť jedným z vrcholov kampane vládnej strany, rovnako ako odhalenie bratislavského Svätopluka pre Smer. Po protestoch z domova aj zo zahraničia sa stavba asi odloží na povolebné obdobie. Isté to však nie je a ak Fidesz voľby vyhrá, postaví si ho tak či tak. Časť maďarskej verejnosti a historikov pobúril najmä obraz minulosti, ktorý vláda aj týmto pamätníkom chce presadiť ako oficiálny. Symbolika pamätníka je pochybná v každej rovine. Maďarsko bolo v roku 1944 spojencom nacistického Nemecka, pamätník ho však zobrazuje ako anjela, nevinnú obeť útoku. Útočníka symbolizuje orol, ten však nie je symbolom nacistického režimu, ale Nemecka, aj toho dnešného. Orol podľa autorov pamätníka predstavuje lietadlo a pripomína obete bombardovania za druhej svetovej vojny. Maďarsko však nebombardovali nemecké lietadlá, ale americké a britské stroje. Ide však o viac. Už vo svojej novej ústave vláda zakotvila, že Maďarsko „19. marca 1944 stratilo svoju štátnu suverenitu“, a získalo ju naspäť až v roku 1990. To znamená, že za všetko, čo sa stalo medzi týmito dátumami, Maďari nenesú žiadnu zodpovednosť. Orbánova poradkyňa Mária Schmidtová tvrdila, že k maďarskému holokaustu došlo len pre okupáciu, bez nej by sa nestal. Rozsah maďarskej suverenity sa však okupáciou až tak zásadne nezmenšil, krajina bola i dovtedy len obmedzene suverénnym spojencom nacistickej ríše, vládny režim sa nezmenil, Horthy zostal pri moci. Nacisti si chceli okupáciou Maďarsko iba poistiť. Deportácie Židov uspeli vďaka aktívnemu prispeniu maďarských úradov a žandárstva, tie dokonca presadzovali rýchlejšie tempo deportácií než Nemci. Horthy mal stále dosť moci, aby po amerických a britských hrozbách deportácie v júni 1944 zastavil. Pokračovali po jeho zosadení a prevzatí moci domácimi fašistami z hnutia šípových krížov.
Páchatelia a obete
Po protestoch chce vláda pamätník doplniť tabuľou s vetou „Na pamiatku všetkým obetiam“. Tým však tiež zmazáva hranicu medzi obeťami a páchateľmi, následné mesiace a najmä bombardovanie si vyžiadali životy jedných i druhých. Obmedzením všetkého zlého na časy po nemeckej okupácii sa vláda tiež snaží očistiť horthyovský režim, ku ktorému sa čoraz otvorenejšie hlási. Prenasledovanie Židov však deportáciami do vyhladzovacích táborov len vyvrcholilo. Protižidovské zákony prijalo Maďarsko dávno pred okupáciou, prvý už v roku 1920. Tri hlavné nasledovali v rokoch 1938 až 1941. Židovskí muži museli ísť do pracovnej služby na východnom fronte, kde umierali aj na brutálne zaobchádzanie. Je fakt, že v pracovnej službe mali na prežitie lepšie šance než ich príbuzní, ktorí zostali doma a išli do transportov. Nie však preto, lebo by ich maďarská armáda takto zámerne chránila, ako napríklad naznačil sprievodný text k vládnej putovnej výstave na pamiatku Raoula Wallenberga, predstavenej aj na Slovensku.
Peňazí je dosť
Svoju nacionálnu a sebavyviňujúcu revíziu minulosti orbánovci presadzujú všetkými prostriedkami a nešetria pritom peniazmi. Revízia sa týka i obdobia komunizmu či Trianonského mieru. Už prvá Orbánova vláda sa snažila úplným odstavením financií zničiť uznávaný Ústav 1956, zaoberajúci sa komunistickým obdobím. Naopak zriadila vlastný Ústav XX. storočia a s ním spojený Dom teroru, fungujúce ako múzeum. Oba dodnes vedie Schmidtová. Tá spôsobila medzinárodný škandál prípravou novej maďarskej expozície v Osvienčime, ktorá hádzala všetku vinu za maďarský holokaust už vtedy na Nemcov a za expozíciu múzea jemne naznačujúcu, že komunizmus v Maďarsku je naopak najmä dielom Židov. Nadácia zastrešujúca ústav i múzeum dostane i v tomto roku dotáciu 3,3 milióna eur, aj keď sa už výskumu prakticky nevenuje. Dostala však za úlohu vytvoriť nový pamätník holokaustu podľa vládnych predstáv a zatlačiť tým do úzadia medzinárodne uznávané Múzeum holokaustu, ktoré poukazuje aj na maďarskú spoluzodpovednosť a nacionalizmus.
O našich sa postaráme
Druhá Orbánova vláda zriadila už najmenej štyri nové bohato dotované „vedecké“ ústavy podriadené priamo úradu premiéra. Ústav na výskum histórie Veritas má napraviť obraz histórie „pokrivený“ doterajším vedeckým výskumom. Čo to v praxi znamená, predviedol šéf ústavu Sándor Szakály, keď opakovane označil jeden z najtemnejších krokov horthyovského režimu len za „zákrok cudzineckej polície“. Maďarské úrady deportovali v roku 1941 skoro dvadsaťtisíc židovských utečencov ukrývajúcich sa v Maďarsku (a pochádzajúcich aj z Čiech a Slovenska) na vtedy už Nemcami obsadenú Ukrajinu. Väčšinu deportovaných potom povraždili. Štyri milióny eur tento rok získa Výskumný ústav pre národnú stratégiu, ktorý má správne názory šíriť najmä medzi krajanmi za hranicami a má podľa svojho zadania kontrolovať prácu akademických inštitúcií zaoberajúcich sa výskumom menšín. Ústav na výskum dejín zmeny režimu dostáva ročne asi milión eur. Vlani za ne sľúbil zorganizovať jednu konferenciu a vydať zborník, nič z toho podľa týždenníka HVG neurobil. Ústav však zamestnáva dostatok postarších expolitikov a lojálnych intelektuálov, aby odôvodnil vlastnú existenciu. Zakladanie podobných inštitúcií totiž slúži aj na zabezpečenie lukratívnych miest pre prívržencov vlády.
Len iredentista, nič iné
Primátor Budapešti podporovaný vládnou stranou Fidesz a ďalší poslanec strany vlani odhalil obnovený pomník Nándora Urmánczyho, azda najagilnejšieho predstaviteľa medzivojnovej iredenty, iniciátora obľúbených častušiek typu „Verím v jedného Boha, verím v jednu vlasť... verím vo vzkriesenie Maďarska“ (t. j. Veľkého Maďarska). Vláda vracia do učebníc antisemitských a iredentistických spisovateľov, vládni politici im stavajú pamätníky, organizujú slávnostné pohreby a pomenúvajú po nich ulice. Pri nich aspoň môžu tvrdiť, že sú u časti čitateľov populárni a niektorí majú akési obmedzené literárne kvality. Urmánczy nie je významný ničím iným, len ako symbolická postavička fanatickej iredenty. Orbánova vláda tvrdí, že bojuje proti rastu antisemitizmu, rasizmu a nacionalizmu v maďarskom prostredí. Aby to dokázala, organizuje propagačné vystúpenia svojich politikov a venuje milióny eur aj na uctenie pamiatky obetí holokaustu. Aj do týchto programov sa však snaží prepašovať svoj cielene skreslený obraz minulosti a najmä robí mnohonásobne viac preto, aby sa antisemitizmu, rasizmu a nacionalizmu doma aj medzi maďarskými menšinami v zahraničí čo najlepšie darilo.
V Maďarsku vypukla chrípková epidémia
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-chripka-epidemia/73688-clanok.html
J. Paška: Fatálne zlyhanie slovenského zastúpenia v europarlamente
Z trinástich slovenských europoslancov sa kľúčového hlasovania o otvorení problematiky Benešových dekrétov voči Slovensku zúčastnili len dvaja poslanci.
http://www.teraz.sk/zahranicie/paska-benesove-dekrety-ep/73661-clanok.html
Mapa jazykov minorít v Európe
Najpoužívanejšie menšinové jazyky - Na Slovensku sa používa maďarčina, u Poliakov nemčina, Rakúšania hovoria po turecky, Španieli katalánsky, Česi po slovensky, no a v Rusku hovoria po tatársky...
http://www.aktuality.sk/clanok/246524/mapa-jazykov-minorit-alebo-na-slovensku-po-madarsky/
Na Sziget prídu aj Macklemore & Ryan Lewis či Jake Bugg
http://www.aktuality.sk/clanok/246595/na-sziget-pridu-aj-macklemore-ryan-lewis-ci-jake-bugg/
V. Orbán: Maďarsko je ekonomický motor Európskej únie
http://ekonomika.sme.sk/c/7100066/madarsko-je-ekonomicky-motor-europskej-unie-tvrdi-orban.html
Finančná správa v Maďarsku avizovala zvýšené kontroly na Valentína
http://www.hlavnespravy.sk/financie-financna-sprava-v-madarsku-avizovala-zvysene-kontroly-na-valentina/219053
Lajčák otvorí u premiéra otázku splnomocnenca
12. februára 2014 - (Lucia Krbatová - Pravda)
Nový kľúč pre hlasovanie a nový splnomocnenec. Také sú požiadavky troch menšín vo výbore, ktorý ich zastupuje pri vyjednávaniach s vládou. Minister diplomacie Miroslav Lajčák prisľúbil, že ich návrhy bude riešiť. O obsadení funkcie splnomocnenca pre národnostné menšiny má hovoriť s premiérom Robertom Ficom. Konkrétne meno zatiaľ povedať nechce. Vo výbore má zastúpenie celkom 13 menšín. Trom najpočetnejším z nich, maďarskej, rómskej a rusínskej, prekáža neobsadený post splnomocnenca pre národnostné menšiny. Vlani v lete vláda odvolala bývalého splnomocnenca Lászlóa A. Nagya (Most-Híd) na jeho žiadosť. Odvtedy je vedením úradu poverená Mária Jedličková, ktorá predtým pracovala na Úrade vlády ako projektová manažérka. „Činnosť pani Jedličkovej a fungovanie výboru potvrdzujú, že ten chaos je neznesiteľný a z dlhodobého hľadiska má devastačný účinok na menšinové aktivity. Je tam citeľná neochota z jej strany a predstaviteľov vlády, aby situáciu konzultovali s jednotlivými menšinami s ohľadom na tie najväčšie,” vysvetľuje hovorca Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku Gejza Tokár. Vlastného kandidáta nemajú a podľa Tokára ani nie je prioritou, aby bol maďarskej národnosti. Dodal, že by to mal byť odborník. Podľa informácií denníka Pravda viaceré z malých menšín Lajčákovi, pod ktorého spadá ľudskoprávna agenda, napísali listy, kde navrhujú opak. Za splnomocnenca chcú Jedličkovú. Riaditeľ tlačového odboru rezortu diplomacie Peter Susko potvrdil, že minister o obsadení tejto funkcie bude hovoriť s premiérom v týchto dňoch. „Bolo by predčasné hovoriť o menách konkrétnych osôb, je však zrejmé, že takýto post musí zastávať človek, ktorý je odborníkom v otázkach práv a postavenia národnostných menšín na Slovensku,” uviedol Susko. Tlačový odbor Úradu vlády na otázky denníka Pravda, týkajúce sa obsadenia postu, neodpovedal. Odkázal na ministerstvo zahraničných vecí. Tri najväčšie menšiny idú ešte ďalej a vo výbore chcú získať väčší vplyv. O ten prišli vlani v novembri, keď sa zmenil kľúč hlasovania a každá menšina bez ohľadu na jej veľkosť dostala po jednom hlase. „Nepokladáme za spravodlivé, aby menšina, ku ktorej sa hlási okolo 700 ľudí, mala rovnakú silu vo výbore ako menšina, ku ktorej sa prihlási viac ako 450-tisíc obyvateľov. Na túto zmenu doplatia len najväčšie menšiny - maďarská, rómska a rusínska,” reagoval hovorca Okrúhleho stola Rusínov Slovenska Peter Medviď. Podľa Medviďa by to bolo spravodlivé vtedy, ak by počet hlasov za jednotlivé menšiny odzrkadľoval počet občanov, ktorí sa k nej hlásia. Podľa zástupcov Rómov a Maďarov majú väčšie menšiny odlišné priority ako ostatné. Ak bude mať každá len jeden hlas, tie menšie ich prehlasujú. „Tu naozaj nejde o to, že veľké menšiny by chceli diskriminovať menšie. Je možné vytvoriť kompromis, ale len vtedy, že by sa schválil nový štatút výboru,” dodal za Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku Tokár. Agnes Horvathová za rómsku menšinu súhlasí. „My tam máme štyroch členov, dvaja sú z východu. Na čo vôbec majú chodiť na zasadnutia, keď máme už len jeden hlas?” pýta sa Horváthová. Malé menšiny situáciu nevidia tak dramaticky. „Ide o poradný orgán vlády a sme toho názoru, že poradný hlas má byť jeden hlas za každú menšinu. Zástupcovia jednej menšiny predsa nemôžu mať rozdielne názory a prezentovať ich orgánu, ktorému výbor len radí,” hovorí Dagmar Takácsová z Českého spolku v Košiciach. Lajčákovi spolok adresoval list a v ňom uviedol, že prácu výboru vníma ako bezproblémovú. Zmenu v hlasovaní odsúhlasil samotný výbor. Lajčák protestujúcim menšinám prisľúbil, že vytvorí pracovnú skupinu, ktorá bude riešiť prípadnú úpravu v štatúte výboru. Podnety na zmenu môžu navrhnúť jeho členovia.
Podpredseda Jobbiku sa zranil na neonacistickom pochode
12. februára 2014 - (Pravda)
Maďarskí neonacisti majú nového mučeníka. Podpredseda extrémistického Jobbiku síce vypadne z finišu kampane pred aprílovými parlamentnými voľbami, stúpenci strany, ktorú podľa nedávneho rozhodnutia súdu možno označovať za neonacistickú, však získali hrdinu s takmer vojnovým zranením. Előd Novák si na rozdiel od Gábora Vonu, niekdajšieho Zázrivcza, nepomaďarčil priezvisko, vo fašizujúcich prejavoch však svojho straníckeho šéfa neraz tromfne. Nenechal si ujsť ani spomienkovú túru k včerajšiemu 69. výročiu pokusu nemeckých jednotiek SS a ich maďarských spojencov prebiť sa zo sovietskeho obkľúčenia na Budínskom hrade. Z asi 14-tisíc Nemcov a vyše 4-tisíc Maďarov sa to podarilo iba niekoľkým stovkám. Všetky spomienkové akcie ku Dňu cti, ako neonacisti označujú výročie 11. februára 1945, polícia zakázala. Napriek tomu cez víkend proti asi trom stovkám účastníkov mítingu na Budínskom hrade nezasiahla. Nerušene sa uskutočnila aj túra po stopách unikajúcich príslušníkov SS a Šípových krížov, do ktorej sa podľa Nováka zapojilo asi 1 500 ľudí. Na kontrolných postoch im do preukazov dávali pečiatky s ríšskymi orlicami usporiadatelia oblečení v nacistických uniformách. Podujatie, ktorému budapeštianska radnica až po prepuknutí škandálu odňala pridelenú dotáciu, bolo podľa webovej stránky organizátorov „spomienkou na maďarských a nemeckých vojakov, hrdinsky brániacich v druhej svetovej vojne dva a pol mesiaca Budapešť a spolu s ňou západnú Európu pred boľševickou Červenou armádou”. Podpredseda Jobbiku, ktorý v minulosti absolvoval aj 60 kilometrov dlhú trasu, si tentoraz vybral kratší úsek. Pri nočnom pochode sa mu však v blate pošmykla baganča a zlomil si členok. Novák o tom sám informoval na sociálnej sieti. Oznámil, že keďže so skrutkami v nohe bude mesiace pripútaný na lôžko, musí vynechať vyše päťdesiat plánovaných predvolebných zhromaždení. Pre Jobbik je to veľká strata. Tretia najsilnejšia parlamentná strana od neho očakávala, že jej podobne ako v minulosti, keď verejne spálil vlajku EÚ, znova prinesie mnohé hlasy radikálov. Novák ako ospravedlnenie ponúkol aspoň svoj „heroický príbeh”, keď po úraze musel prejsť niekoľko kilometrov, kým sa dostal na kraj lesa, kam poňho prišla záchranka. Už v nemocnici mu po lokálnej anestézii dočasne ochrnula horná časť tela a pred zadusením ho zachránilo napojenie na dýchací prístroj. „Prakticky zo smrti ma v noci priviedli späť lekári po túre na počesť prielomu, keď som počas operácie stratil vedomie a prestal dýchať,” napísal na Facebooku. „Po tom, čo som zažil bolesť a bezmocnosť udusenia sa, som sa naučil vážiť si každý nádych,” dodal.
Občania SR budú naďalej prichádzať o štátne občianstvo, ak prijmú občianstvo iného štátu
11. februára 2014 - (sita)
Občania Slovenskej republiky budú naďalej prichádzať o štátne občianstvo, ak prijmú občianstvo iného štátu. Vládny Smer-SD v utorok zamietol v parlamente novelu zákona o štátnom občianstve, v ktorej poslanec za SaS Peter Osuský navrhoval, aby občanom SR zostalo štátne občianstvo aj v prípade, že prijmú občianstvo iného štátu. „V otázke straty štátneho občianstva SR sa navrhuje obnoviť právny stav existujúci do roku 2010. Jedinou formou straty štátneho občianstva SR bude prepustenie zo štátneho zväzku SR na vlastnú žiadosť. Nadobúdaním cudzieho štátneho občianstva sa už štátne občianstvo SR strácať nebude. V súlade s ústavou tak nikomu nebude môcť byť štátne občianstvo SR odňaté proti jeho vôli,” uvádzal v návrhu Osuský. Súčasné znenie zákona o občianstve, ktoré umožňuje stratu štátnej príslušnosti, presadila v roku 2010 vláda Roberta Fica ako reakciu na maďarský zákon o dvojakom občianstve. Ten totiž umožnil, aby občianstvo Maďarska získali všetci ľudia, ktorých predkovia žili v Uhorsku a ovládajú maďarčinu. Kabinet Ivety Radičovej chcel zákon upraviť, ale zmenu sa presadiť nepodarilo. Osuského novela zároveň vytvárala podmienky na to, aby všetci, ktorí stratili štátne občianstvo SR v dôsledku nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva od 17. júla 2010 mohli opätovne nadobudnúť štátne občianstvo SR bez splnenia podmienok, ktoré sa inak pre nadobudnutie občianstva vyžadujú, a bez platenia správnych poplatkov. Za tri a pol roka od prijatia novely o slovenské občianstvo prišlo 668 ľudí. Najviac ľudí prijalo doteraz české občianstvo (277), nemecké 128 osôb, rakúske 84 a britské 58. V prospech maďarského občianstva sa slovenského vzdalo 46 ľudí. Novelu zákona o štátnom občianstve pripravuje aj ministerstvo vnútra, do parlamentu by sa mala dostať do leta. Podľa ústavy nikomu nemožno odňať štátne občianstvo Slovenskej republiky proti jeho vôli. Pravicoví poslanci preto v septembri 2011 napadli novelu Ficovej vlády na ústavnom súde. Ústavný súd návrh prijal na ďalšie konanie, o návrhu však dosiaľ nerozhodol.
Oslavovať alebo sa hanbiť?
11. februára 2014 - (Hunčík Péter - Sme)
V Maďarsku dva mesiace pred voľbami v diskusiách už na plné obrátky fungujú osobné útoky, nenávisť a obvinenia z vlastizrady. Horúcou diskusnou témou je napríklad „privátne” rozhodnutie orbánovcov o ďalšej výstavbe atómovej elektrárne v Paksi z viacmiliardovej ruskej pôžičky. Pred niekoľkými týždňami sa vynorila ďalšia „privátna” akcia: 14. marca na istom ústrednom námestí v Budapešti odhalia sochu na pamiatku sedemdesiateho výročia obsadenia Maďarska nemeckými vojskami práve oproti soche sovietskych „osloboditeľov”. Lebo jedna okupácia je taká istá ako druhá, vraví vláda. Pamätník však má aj ďalší odkaz. Nová maďarská ústava hovorí, že Maďarsko bolo od marca 1944 do mája 1990 pod cudzou nadvládou a z toho vyplýva, že maďarský ľud nie je zodpovedný za to, čo sa v tomto čase udialo. Čiže ani za to, že v lete roku 1944 za niekoľko týždňov deportovali do Auschwitzu všetkých maďarských židov žijúcich na vidieku. To urobili nacistickí okupanti. Lenže osobitná nacistická jednotka zodpovedná za deportácie mala len 40 osôb a keby ich maďarské úrady neboli tak nadšene podporovali, Nemci by neboli schopní deportovať do Auschwitzu 400 000 ľudí ani za celý rok. To povedal počas jeruzalemského procesu samotný Eichmann. Odkedy vyšiel najavo plán postaviť túto sochu, prebieha v krajine urputná diskusia o maďarskom holokauste, antisemitizme, nacizme, o celej maďarskej histórii 20. storočia a o zodpovednosti. Pri tejto príležitosti často myslím na Slovensko, na ostrov poriadku a mieru. U nás veru niet nenávisti, niet obviňovania z vlastizrady. My sa neškriepime, nebúrime sa.My sa krčíme a všetko prijímame tak, ako to je. Prijali sme Husáka a Biľaka, celý Mečiarov klan, lebo my by sme ešte aj čertovi dali amnestiu. My nepomenúvame veci pravým menom, nedívame sa do zrkadla. My pracujeme na tom, aby sme zabudli na minulosť, prevtipkujeme prítomnosť a dobabreme budúcnosť našich detí. Napríklad tohto roku sme si ani len nepripomenuli Medzinárodný deň holokaustu. Ľudí nezaujíma ani november 1989, ani august 1944. Občania nevedia ani to, či tohto roku bude treba 29. august oslavovať, alebo sa zaň hanbiť! Ale nič sa nedeje, veď nový župan nám potom povie, čo treba robiť.
Proti Pomníku nemeckej okupácie protestuje aj nemecká menšina
11. februára 2014 - (tasr)
Aj nemecká menšina žijúca v Maďarsku vyjadrila protest proti plánovanému vládnemu projektu výstavby budapeštianskeho Pomníka nemeckej okupácie na Námestí slobody. Uviedol to 11. februára denník Népszabadság. „Odkaz avizovaného pomníka znemožní dôveryhodnú historickú reflexiu a vyvoláva veľkú nevôľu aj v kruhoch nemeckej menšiny v Maďarsku,” povedal novinám predseda Celoštátnej nemeckej samosprávy v Maďarsku Ottó Heinek. Vyjadril však nádej, že Orbánova vláda uzná, že urobila chybu a odstúpi od zámeru vybudovať pomník. Vedenie Zväzu židovských náboženských obcí v Maďarsku (MAZSIHISZ) v nedeľu deklarovalo, že sa odmieta zúčastniť tohtoročných spomienkových podujatí organizovaných maďarskou vládou k Pamätnému roku holokaustu, pripomenul Népszabadság. Židovská obec tak protestuje okrem iného aj proti pomníku, ktorý má zobrazovať Maďarsko ako obeť nemeckej agresie. MAZSIHISZ tvrdí, že pomník neodráža úlohu, ktorú Maďari zohrali v holokauste a symbolika pomníka by výrazne prispela k potlačeniu národnej zodpovednosti. Konflikty okolo kontroverzného projektu podľa zväzu spôsobia vážne škody v posudzovaní Maďarska na medzinárodnej scéne. Vláda premiéra Viktora Orbána avizovala, že postaví Pomník nemeckej okupácie, ktorý by mal byť hotový 19. marca, teda v deň 70. výročia okupácie. Realizáciu projektu kabinet označil za prioritnú. Vyše sedem metrov vysoké súsošie bude tvoriť archanjel Gabriel, symbolizujúci Maďarsko, na ktorého bude zvrchu útočiť orol - symbol nacistického Nemecka. Maďarská vláda pri príležitosti 70. výročia okupácie vyhlásila rok 2014 za Pamätný rok holokaustu, v rámci ktorého sa bude konať nielen v Budapešti, ale aj ďalších mestách krajiny celý rad spomienkových akcií.
Prvá medaila pre Slovensko v Soči
Anastasia Kuzminová suverénne obhájila zlato v šprinte
http://sport.sme.sk/c/7096540/kuzminova-suverenne-obhajila-zlato-v-sprinte.html
Začala sa olympiáda v Soči
http://sport.sme.sk/c/7094241/zacala-sa-olympiada-v-soci-chara-niesol-slovensku-vlajku.html
Fotografie z otváracieho ceremoniálu zimných olympijských hier 2014
http://sport.sme.sk/c/7094907/najvyssi-vlajkonosic-aj-ruska-historia-najlepsie-fotografie-z-ceremonialu.html
10 „NAJ“ pod kruhmi bielych olympiád
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/542/10-naj-pod-kruhmi-bielych-olympiad
Súčasťou olympiády v Soči sú aj Čičmany
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/553/sucastou-olympiady-v-soci-su-aj-cicmany
ZŠ v Banskej Bystrici a meste Dabaš začali spolupracovať
10. februára 2014 - (tasr)
Dobré vzťahy Banskej Bystrice s maďarským partnerským mestom Dabas vyústili aj do spolupráce základných škôl (ZŠ), informovala TASR hovorkyňa banskobystrického primátora Martina Kanisová. „V piatok 7. februára navštívila delegácia z Dabasu na čele s viceprimátorom Jánosom Szandhoferom mesto pod Urpínom s cieľom nadviazať spoluprácu so ZŠ Pieninská,” konkretizovala hovorkyňa. Podľa jej ďalších slov partnerom banskobystrickej školy je ZŠ Ferenca Rákócziho II., ktorá sa nachádza v dabašskej časti Šári. Práve táto časť mesta je dodnes domovom obyvateľov so slovenskými koreňmi. Spoločné aktivity sa začnú na úrovni piatakov a v prípade úspešnosti jednotlivých spoločných projektov bude táto spolupráca rozšírená aj na iné ročníky. Po návšteve bystrickej ZŠ prijala hostí z Dabasu viceprimátorka mesta Banská Bystrica Katarína Čižmárová. Vo vzájomnom rozhovore sa s viceprimátorom mesta Dabas zamerali na ďalší rozvoj spolupráce najmä prostredníctvom podpory mládežníckej výmeny, kultúry a vzdelávania, pokračovala hovorkyňa. Vďaka učebniciam, knihám a hrám, ktoré Čižmárová a Školský úrad poslali do Dabasu, sa budú môcť školáci so slovenskými koreňmi zdokonaľovať v slovenskom jazyku. „Výmeny žiakov, vzájomná spolupráca v rámci projektov a udržiavanie dobrých partnerských vzťahov sú veľmi dôležité, a to najmä v kontexte jednotnej Európy. Mladí ľudia musia nadobudnúť skúsenosti s inými národmi a kultúrami, musia sa naučiť akceptovať rozdielnosť a spolupracovať aj na medzinárodnej úrovni,” povedala Čižmárová. „S pánom primátorom sme sa stretli počas vášho Radvanského jarmoku, následne zavítal do Dabasu a som rád, že na základe týchto stretnutí sa spolupráca presúva na konkrétne aktivity. Nesmierne nám záleží na podpore slovenských tradícií, ktoré dodnes obohacujú naše mesto,” povedal Szandhofer.
Slovenský vynálezca vzlietol s autom a splnil Fordov sen
http://tech.sme.sk/c/7094689/slovensky-vynalezca-vzlietol-s-autom-a-splnil-fordov-sen.html
Televízia FOX v Maďarsku - na Slovensku ešte nie
http://www.zive.sk/televizia-fox-na-slovensko-tento-rok-nepride/sc-4-a-315641/default.aspx
Kádárov hrob vyhlásili za chránený, už mu nehrozí likvidácia
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-kadarov-hrob-vyhlasili-za-chraneny-uz-mu-nehrozi-likvidacia/219307
Nájomné za Kádárov hrob zaplatí Maďarská robotnícka strana
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-najomne-za-kadarov-hrob-zaplati-madarska-robotnicka-strana/218477
Kádárovmu hrobu hrozí likvidácia
http://aktualne.atlas.sk/kadarovmu-hrobu-v-madarsku-hrozi-likvidacia-ak-niekto-nezaplati-za-najom-parcely/zahranicie/europa/
Kisalföld: Orbánov dar pre Schustera zostáva ešte v Maďarsku
11. februára 2014 - (tasr)
Vyradené lietadlo Iľjušin Il 18, ktoré maďarský premiér Viktor Orbán daroval v januári bývalému prezidentovi SR Rudolfovi Schusterovi k jeho 80. narodeninám, zostáva ešte v Maďarsku. Napísal to dnes regionálny spravodajský server Kisalföld, podľa ktorého Slovákom spôsobuje problém transport stroja. Iľjušin, ktorý bol desiatky rokov pri obci Abda neďaleko Györu a určitý čas slúžil ako reštaurácia, je príliš veľký na to, aby ho odviezla slovenská strana aj po kúskoch, ako to plánuje. Kisalföld poznamenal, že Orbán lietadlo vlastne zapožičal exprezidentovi a košickému múzeu letectva. Mesiac po darovaní ešte stále trvá na Slovensku proces tendra na odvoz. Víťaz tendra bude odkázaný na priazeň počasia, pretože na rozmočenej pôde nebude možné napríklad bezpečne stabilizovať žeriav, ktorý by monštrum nadvihol, zdôrazňuje server, podľa ktorého tak iľjušin ešte chvíľu určite zostane v Maďarsku.
Orbán odradil maďarských Židov od spomienok na holokaust
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/788866-orban-odradil-madarskych-zidov-od-spomienok-na-holokaust/
Orbánova vláda pobúrila Židov
10. februára 2014 - (Peter Morvay - Sme)
Valné zhromaždenie Zväzu židovských náboženských obcí v Maďarsku v nedeľu rozhodlo, že nebude spolupracovať na vládnom programe spomienok na holokaust. Prekáža jej snaha vlády Viktora Orbána presadiť novú oficiálnu verziu minulosti, ktorá bagatelizuje spoluvinu Maďarov na tragédii ich židovských spoluobčanov a všetku zodpovednosť kladie na nacistické Nemecko. Zväzu, rovnako ako veľkej časti maďarskej verejnosti a historikov, prekáža najmä vládny plán postaviť v Budapešti nový pomník nemeckej okupácie Maďarska v roku 1944. „Jeho symbolika výrazne prispieva k zbaveniu sa národnej zodpovednosti,“ hovorí vyhlásenie zväzu. Ten tiež žiada odvolanie šéfa nového vládneho historického ústavu Veritas. Maďarské úrady deportovali v roku 1941 asi 18-tisíc židovských utečencov na Nemcami okupované územie. Väčšina deportovaných bola následne povraždená. Riaditeľ Veritasu Sándor Szakály označil deportáciu opakovane len za „zákrok cudzineckej polície“. Zväz oznámil, že nevyužije ani pol milióna eur, ktoré jej vláda vyčlenila na spomienkové akcie k výročiu holokaustu. Vládne dotácie už odmietli i židovské obce z viacerých miest v Maďarsku. Ešte pred nimi tak urobila židovská obec v Nových Zámkoch.
Maďarskí židia sa rozhodli bojkotovať vládne akcie k holokaustu
http://www.hlavnespravy.sk/madarski-zidia-sa-rozhodli-bojkotovat-vladne-akcie-k-holokaustu/217383
Zväz židov v Maďarsku odmieta účasť na podujatiach Pamätného roka holokaustu
9. februára 2014 - (tasr)
Zväz židovských náboženských obcí v Maďarsku (MAZSIHISZ) sa za danej situácie odmieta zúčastniť spomienkových podujatí maďarskej vlády, ktoré kabinet premiéra Viktora Orbána v tomto roku pripravuje pod názvom Holokaust 2014. Podľa informácie internetového vydania ľavicového denníka Népszava o tom dnes rozhodlo vedenie židovského zväzu. Valné zhromaždenie MAZSIHISZ-u podľa denníka vyzve premiéra Orbána, aby zastavil plánovaný projekt výstavby Pomníka nemeckej okupácie na Námestí slobody v Budapešti, pretože symbolika pomníka by výrazne prispela k potlačeniu národnej zodpovednosti. Konflikty okolo kontroverzného projektu zase podľa postoja zväzu spôsobia vážne škody v posudzovaní Maďarska na medzinárodnej scéne. MAZSIHISZ požaduje zastaviť aj projekt Domu osudov v budapeštianskej štvrti Józsefváros, pretože historický koncept tohto projektu je pre expertov židovského zväzu do dnešného dňa neznámy a šéf projektu s MAZSIHISZ-om nespolupracuje. Zväz sa zúčastní procesu vládneho programu Holokaust 2014 a využije vládne financie prostredníctvom Občianskej nadácie v prípade, ak maďarská vláda zmení svoj terajší postoj k spomienke na holokaust, zdôraznil MAZSIHISZ. Maďarská vláda vyhlásila rok 2014 za Pamätný rok holokaustu, v rámci ktorého sa bude konať nielen v Budapešti, ale aj ďalších mestách krajiny celý rad spomienkových akcií.
Trojjazyčný breh Dunaja
http://jozefkuric.blog.sme.sk/c/348605/Trojjazycny-breh-Dunaja.html
Príbeh lásky, zrady a vášne - Tri brehy Dunaja
Pavol Boroš sa vo svojej knihe vracia do čias vzniku Československa, v ktorých sa rozhodovalo o tom, či Prešporok bude slovenský alebo maďarský.
http://aktualne.atlas.sk/pribeh-lasky-zrady-a-vasne-tri-brehy-dunaja/showbizz/knihy/
Film Grandhotel Budapešť inšpirovali režisérove cesty
http://www.webnoviny.sk/film-a-tv/clanok/790071-film-grandhotel-budapest-inspirovali-reziserove-cesty/
Jaroslav Paška: Maďarskí benediktíni pre zámok v Rusovciach klamlivo útočia na Slovensko
http://aktualne.atlas.sk/madarski-benediktini-pre-zamok-v-rusovciach-klamlivo-utocia-na-sr-tvrdi-jaroslav-paska/zahranicie/europa/
V europarlamente riešia kaštieľ v Rusovciach
Maďarskí benediktíni svoj nárok na kaštieľ predostreli aj Výboru pre petície Európskeho parlamentu.
http://www.euractiv.sk/parlamentny-spravodaj-000461/clanok/v-europarlamente-riesia-kastiel-v-rusovciach-022035
Aj v Tokaji sa môže rodiť suché víno
http://domacnost.sme.sk/c/7095052/aj-v-tokaji-sa-moze-rodit-suche-vino.html
Neonacistov sa v Budapešti zhromaždilo vyše 600, k incidentom nedošlo
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-neonacistov-sa-v-budapesti-zhromazdilo-vyse-600-k-incidentom-nedoslo/216852
Predseda MSZP vyzval demokratov k odsúdeniu neonacizmu
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-predseda-socialistov-vyzval-demokratov-k-odsudeniu-neonacizmu/216719
Polícia zakázala podujatia neonacistov v Budapešti
http://aktualne.atlas.sk/madarska-policia-zakazala-sobotnajsie-podujatia-neonacistov-v-budapesti/zahranicie/europa/
Slovensko-maďarské vzťahy sú najlepšie za posledných 20 rokov
Slovensko-maďarské vzťahy boli vždy mierne napäté. O tom, aká je situácia v Maďarsku a aké postavenie majú krajiny Vyšehradu (Slovensko, Maďarsko, Poľsko a Česko) v EÚ a kedy sa priblížime priemeru únie... - Rastislav Káčer, prezident Central European Strategy Council a veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku.
http://www.aktuality.sk/clanok/245431/vztahy-s-madarmi-su-najlepsie-za-poslednych-20-rokov/
Demonštrácia proti rozšíreniu Paksu sa skončila bez incidentov
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-demonstracia-proti-rozsireniu-paksu-sa-skoncila-bez-incidentov/218119
LMP sa obráti na ombudsmana kvôli zákonu o rozšírení Paksu
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-lmp-sa-obrati-na-ombudsmana-kvoli-zakonu-o-rozsireni-paksu/217952
Prezident Áder podpísal zákon o rozšírení jadrovej elektrárne v Paksi
http://www.cas.sk/clanok/272702/madari-budu-rozsirovat-jadrovu-elektraren-prezident-ader-podpisal-novy-zakon.html
Bajnai vyzval prezidenta Ádera, aby nepodpísal zákon o rozšírení Paksu
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-bajnai-vyzval-prezidenta-adera-aby-nepodpisal-zakon-o-rozsireni-paksu/215402
Parlament schválil rozšírenie jadrovej elektrárne v Paksi
http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-paks-rozsirenie-parlament/72967-clanok.html
Rusi môžu nabehnúť do maďarskej atómky, odobril ju parlament
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/787611-rusi-mozu-nabehnut-do-madarskej-atomky-odobril-ju-parlament/
Mieril na líšku, trafil Marišku
Ondrej Dostál: Zákon o občianstve - Keď sa rúbu triesky, lieta les
http://dostal.blog.sme.sk/c/348300/Zakon-o-obcianstve-Ked-sa-rubu-triesky-lieta-les.html
Maďarský sériový vrah zabil 23 žien, ich telá skrýval v sudoch
http://www.topky.sk/cl/13/1377569/Madarsky-seriovy-vrah-zabil-23-zien--Ich-tela-skryval-v-sudoch-
Príbeh bezdomovca - Žobral, teraz nevie, čo s peniazmi
Časť z výhry chce darovať útulku pre bezdomovcov v Győri.
http://www.topky.sk/cl/1000680/1377044/Pribeh-bezdomovca-ako-z-rozpravky--Zobral-o-kazdy-cent--teraz-nevie--co-s-peniazmi-
Bezdomovec vyhral milióny, chce založiť nadáciu pre alkoholikov
http://www.teraz.sk/magazin/bezdomovec-vyhra-alkohol/72829-clanok.html
Rast maloobchodných tržieb v Maďarsku sa v decembri spomalil
http://www.hlavnespravy.sk/obchod-rast-maloobchodnych-trzieb-v-madarsku-sa-v-decembri-spomalil/214679
Zomrel vysoký funkcionár KSČ Vasiľ Biľak
Normalizátor a zástanca sovietskej intervencie
http://www.sme.sk/c/7092628/zomrel-vysoky-funkcionar-ksc-vasil-bilak.html
Medián: Maďarskej opozícii nepomohlo zomknutie, Fidesz výrazne vedie
5. februára 2014 - (tasr)
Spoločná listina maďarského ľavicového bloku Zomknutie koncom januára získala podporu 22 percent voličov - takmer rovnaký pomer, aký mesiac predtým získali dohromady zúčastnené strany pred uzatvorením volebnej dohody. Vyplýva to z dnes zverejnených výsledkov prieskumu verejnej mienky maďarského inštitútu Medián, v ktorom vládna strana Fidesz zvýšila vedenie z decembrových 37 na 39 percent. V prieskume 52 percent Maďarov deklarovalo, že by sa „určite zúčastnilo parlamentných volieb v blízkej budúcnosti”. Prezident János Áder vypísal parlamentné voľby na 6. apríla. Zmenu vlády by chcelo 45 percent opýtaných, 43 percent sa vyjadrilo za pokračovanie vlády Fideszu. V uplynulom roku stúpol z 22 na 40 percent pomer tých, čo si myslia, že verejné veci sa v Maďarsku uberajú správnym smerom, opak si ale myslí až 56 percent. Rebríček popularity politikov vedie prezident Áder, druhým najpopulárnejším je premiér Orbán. Jediným opozičným politikom v prvej desiatke je predseda Maďarskej socialistickej strany (MSZP) Attila Mesterházy, ktorý obsadil deviatu priečku.
Tajný účet podpredsedu MSZP objavili rakúski vyšetrovatelia
http://aktualne.atlas.sk/tajny-ucet-predsedu-madarskej-socialistickej-strany-objavili-rakuski-vysetrovatelia/zahranicie/europa/
Predseda MSZP vypočuje podpredsedu Simona v kauze tajného majetku
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-predseda-mszp-vypocuje-podpredsedu-simona-v-kauze-tajneho-majetku/215187
Podpredseda MSZP prerušil členstvo v strane kvôli tajnému majetku
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-podpredseda-mszp-prerusil-clenstvo-v-strane-kvoli-tajnemu-majetku/214502
Podpredseda maďarských socialistov končí pre tajné konto v Rakúsku
Gábor Simon ukrýval 770-tisíc eur. Pred aprílovými voľbami to opozícii poškodí.
5. februára 2014 - (Miriam Zsilleová - Sme)
Na konte v Rakúsku mal 770-tisíc eur, ale vo svojom majetkovom priznaní, ktoré odovzdal parlamentu, to neuviedol. Keď informáciu o tajnom konte podpredsedu socialistov Gábora Simona zverejnil denník Magyar Nemzet, odstúpil zo všetkých straníckych funkcií. Jeho meno nebude na kandidátke strany do aprílových volieb a Simon nebude viesť predvolebnú kampaň, ako to robil osem rokov. Podľa magazínu HVG by mohlo ísť v prípade tajného konta o peniaze za predaj Simonovho domu, ale aj o peniaze z „prechádzajúcich obchodných aktivít“. Šéf socialistov Attila Mesterházy po zvolaní krízového štábu oznámil, že obvinený „zmizne z verejného života“, čo je podľa maďarských médií formulácia, ktorú rád používa Fidesz. Strana sľúbila, že prípad čo najskôr vyšetrí. Vie, že aféra poškodí povesť opozičnému bloku troch politických strán, ktoré sa len v januári po dlhých rokovaniach rozhodli ísť do aprílových volieb spoločne, aby zvýšili svoju šancu poraziť Fidesz premiéra Viktora Orbána. Podľa utorkového prieskumu chce vo voľbách 6. apríla voliť Fidesz 39 percent Maďarov, ľavicovú opozíciu, ktorú vedú šéf socialistov Attila Mesterházy a expremiér Ferenc Gyurcsány, asi 22 percent. Neonacistický Jobbik má zatiaľ desať percent. Opozícia chce osloviť hlavne nerozhodnutých voličov, ktorí však podľa doterajších analýz prechádzajú na poslednú chvíľu skôr k Fideszu. Korupčné škandály má aj Fidesz, rovnaké aféry opozície len utvrdzujú v tom, že všetky strany majú rovnaký problém a zmena nič nevyrieši. Podľa prvej správy Európskej únie o korupcii 19 percent Maďarov uviedlo, že korupcia im osobne zasahuje do života, čo je pod európskym priemerom. Až 52 percent Maďarov však v prieskume tiež uviedlo, že za posledné tri roky sa korupcia v krajine ešte viac rozšírila a 72 percent Maďarov verí, že podplácať je „najľahšia cesta, ako získať verejné zákazky“.
Košická Thália pripravuje premiéru hry Zoltána Egressyho Portugál
http://www.24hod.sk/kosicka-thalia-pripravuje-premieru-hry-zoltana-egressyho-portugal-cl269842.html
Slovenské národné divadlo nepôjde do Budapešti
http://www.teraz.sk/kultura/sme-prehlad-tlace-snd/72799-clanok.html
SND z politických dôvodov odmietlo pozvanie maďarského Národného divadla
4. februára 2014 - (Eva Andrejčáková - Sme)
Slovenské národné divadlo odmietlo pozvanie od maďarského Národného divadla (Nemzeti Színház) v Budapešti na medzinárodný divadelný festival. Riaditeľ Činohry SND Roman Polák napísal riaditeľovi Attilovi Vidnyánszkemu list, v ktorom diplomaticky odmietol prísť so súborom do Budapešti s hrou Christophera Hamptona Popol a vášeň, napísanou na motívy knihy Sándora Máraia. Polák netají, že to urobil z politických dôvodov. Budapeštianske divadlo pozval na letný festival krajín V4, ktorý organizuje SND. Po viedenskom Burghtheatri je SND druhým divadlom, ktoré pozvanie neprijalo a vyjadrilo sa, že sa radšej stretne s Vidnyánszkym na vlastnej pôde. Vidnyánszky sa riaditeľom maďarského Národného divadla stal po odvolaní medzinárodne uznávaného režiséra Róberta Alföldiho. Predtým ešte ako riaditeľ debrecínskeho divadla hovoril, že Národné divadlo odjakživa budovala a držala pri živote len pravica (dnes vládny Fidesz). Na festival MITEM získal od maďarskej vlády 200 miliónov forintov. Bude na prelome marca a apríla, prídu naň súbory z dvanástich krajín. Predtým sa v Maďarsku konajú parlamentné voľby. Odmietnutie SND Vidnyánszkeho zaskočilo, slovenskú scénu chcel špeciálne vyzdvihnúť. Zdôrazňoval, že nejde o súťaž, ale o spoznávanie, vymieňanie si odborných skúseností a zbližovanie. Tip na hru Popol a vášeň dal riaditeľ Jókaiho divadla v Komárne Tibor Tóth, ktorý v januári podpísal s Vidnyánszkym zmluvu o spolupráci. Podobne nadštandardné vzťahy medzi Jókaiho divadlom a Národným divadlom v Budapešti predtým neboli. „S Vidnyánszkym sme dlhoroční priatelia, poznáme sa z čias, keď študoval v Kyjeve. Je pôvodom z Ukrajiny, zahraničný Maďar ako ja, jeho srdcovou záležitosťou sú cezhraničné maďarské divadlá,“ hovorí Tibor Tóth a s prípadným politickým pozadím prípadu nechce mať nič spoločné. Roman Polák má v Maďarsku úzke kontakty s budapeštianskym Vígszínházom, ktorý vedie režisérka Enikő Eszenyi. Vo vyjadreniach je opatrný. „Rozhodnutie neprijať pozvanie som jasne deklaroval a v oficiálnom liste aj dostatočne zdôvodnil. Preto nepovažujem za potrebné sa ďalej k tomu vyjadrovať.“ Popol a vášeň sa u nás úspešne hrá už ôsmu sezónu, zhodou okolností práve v Polákovej réžii.
Odmietnutie peňazí od Orbána je viac než gesto
4. februára 2014 - (Peter Morvay - komentare.sme.sk)
Slovenské národné divadlo odmietlo pozvanie z Budapešti a dostalo sa tým do dobrej spoločnosti. Slovenské národné divadlo odmietlo pozvanie maďarského Národného divadla, ktorého direktor sa tým cíti urazený. Pritom by už mal byť na takúto reakciu zvyknutý. Attila Vidnyánszky je typickým predstaviteľom režimného umelca - jeho „úspech“ závisí od podpory a charakteru orbánovského režimu. V Maďarsku sa považuje za celkom schopného, ale nijako výnimočného režiséra, ktorý by vlastným talentom dieru do sveta neurobil. Ako mnohí ďalší sa teda za kariérou vydal istejšou cestou. Viedla cez šéfovanie údajne nezávislému divadelnému združeniu horliacemu za národné a konzervatívne hodnoty, ktoré však bolo len časťou širokej siete stranícky riadených spolkov fungujúcich ako prevodová páka vôle čoraz menej demokratického Fideszu. Jednou z nátlakových a propagandistických klík, ktorých úlohou je vzbudzovať zdanie, že mocenské rozhodnutia majú spoločenskú podporu. Poznáme to aj u nás, okolo HZDS a Smeru sa rojilo a rojí veľa umelcov, vedcov a organizácií ochotných podporiť akékoľvek rozhodnutie strany a štátu a adorovať ich vodcov. Občas i z presvedčenia, ale vždy výmenou za dotácie, posty či priestor v štátnych médiách, ku ktorým by sa vlastným odborným či umeleckým výkonom väčšinou neprepracovali. Svojho úspešného a uznávaného predchodcu na čele divadla Vidnyánszky nenahradil, pretože by bol lepší, ale vďaka servilnosti a ochote plniť príkazy zhora iniciatívne a na 200 percent. Jeho zvolenie poznamenali politické tlaky a klamstvá. Členka rady schvaľujúcej nového riaditeľa, známa herečka Mari Törőcsiková sa musela verejne ohradiť proti lži ministra režírujúceho celú akciu, že Vidnyánszky bol zvolený jednohlasne. Viedenský Burgtheater odmietol pozvanie do Pešti na rovnakú akciu s odôvodnením, že nechce svojím renomé legitimizovať to, čo sa v Maďarsku deje. A že má zlé skúsenosti s tým, ako Vidnyánszky opakovane interpretoval ich spoluprácu práve v tomto duchu. Významní zahraniční umelci a vedci čoraz častejšie odmietajú spoluprácu s predstaviteľmi maďarskej oficiálnej kultúrnej politiky, odmietajú či vracajú maďarské vyznamenania. SND sa svojím krokom ocitlo vo veľmi dobrej spoločnosti. Ešte viac si však treba ceniť krok Židovskej náboženskej obce z Nových Zámkov. Urobiť gesto je dôležité, odmietnuť v týchto ťažkých časoch peniaze je však oveľa viac než gesto.
Židia z Nových Zámkov už nechcú peniaze od Orbána
Pobúril ich postoj maďarskej vlády k holokaustu.
4. februára 2014 - (Matej Dugovič - sme.sk)
Židia z náboženskej obce v Nových Zámkoch sa postavili na odpor maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi. Odmietli prijať takmer päťtisíceurovú dotáciu od maďarskej vlády. Obec ju chcela použiť na pamätné podujatia k 70. výročiu deportácií z južného Slovenska, ktoré vtedy patrilo k Maďarsku. „O príspevok sme požiadali vlani v dobrej viere a nádeji, že ide o úprimný prejav spoluúčasti na podujatiach, ktoré pripomínajú činy vtedajšej moci,“ vraví predseda židovskej obce v Nových Zámkoch Tomáš Lang. Teraz názor zmenili a príspevok už nechcú. Prekáža im, ako sa maďarská vláda stavia k holokaustu. Centrom konfliktu sa stal plánovaný pamätník v Budapešti. V návrhu sochy Nemecko, symbolizované ríšskou orlicou, zdoláva Maďarsko v podobe archanjela Gabriela. Lang tvrdí, že vyobrazenie zbavuje vtedajšie Maďarsko viny za smrť státisícov Židov. „Sme svedkami prepisovania histórie a snahy presunúť zodpovednosť na nacistov.“ Najnovšie správy z maďarských médií hovoria, že pomník možno až do volieb nepostavia. S nepotvrdenou správou prišiel opozičný denník Népszabadság, hovorca vlády sa v nej k odkladu nechcel vyjadriť. Orbánov tlačový odbor odpísal SME, že sa pre pamätník stretnú vo štvrtok štátny tajomník úradu premiéra János Lázár a židovské komunity z Maďarska. Lang hovorí, že maďarskí židia vyzývali vládu, aby problémy vyriešila, inak budú bojkotovať vládne podujatia. Pripomína, že protestovala aj židovská komunita v srbskej Subotici, ktorej sa tiež dotkol holokaust v Maďarsku. Odpor k stavbe pamätníka vyjadrili aj maďarskí historici. Podporili ich kolegovia napríklad z USA, Viedne a Paríža, píše galamuscsoport.hu. „S názorom maďarských historikov a ich kolegov z celého sveta súhlasíme, no hodnotiť kroky maďarskej vlády nám neprináleží,“ vraví Lucia Kollárová, hovorkyňa Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku. Aj keď bolo Maďarsko okupované nacistami, bez pomoci štátnych silových jednotiek by deportácie neboli možné, myslí si Lang. „Je tiež neprijateľné, keď riaditeľ štátneho historického ústavu tvrdí, že vyvraždenie 18-tisíc Židov v lete 1941 nebolo rasistickým vraždením, ale len proticudzineckým opatrením,“ hovorí. Vtedy v Maďarsku Nemci ešte ani neboli. „Je to ignorancia histórie a pošliapanie piety a pamiatky obetí.“ Pamätné podujatia chce židovská obec v Nových Zámkoch organizovať aj bez dotácie od maďarskej vlády. Lang hovorí, že sa im zo solidarity ozývajú dobrovoľníci a pýtajú si číslo účtu. Na udalosti druhej svetovej vojny chcú spomínať sériou kultúrnych podujatí, napríklad koncertom, dramatickou hrou, literárnou súťažou a historickými výstavami.
Najkrajšie domy z krajín Visegrádskej štvorky
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/najkrajsie-domy-z-krajin-visegradskej-stvorky-ktorom-ste-byvali.html
Maďari si od Rusov na jadrovú elektráreň požičajú 10 miliárd eur
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/307626-madari-si-od-rusov-na-jadrovu-elektraren-pozicaju-10-miliard-eur/
Keď Matica slovenská chváli Maďarov
3. februára 2014 - (Peter Morvay - Sme)
Národné noviny obdivujú hospodársku politiku a odvahu Viktora Orbána. Preberajú propagandu. Naša vláda sa nikoho nezľakne, zdvihne hodenú rukavicu Európskej únie, v ktorej sa už zhromažďujú bankári a byrokrati, aby Maďarov zašliapli do zeme. Pre istotu si však budujeme nové kontakty, budúci mesiac konkrétne v Číne a Saudskej Arábii. Jadrová energia je dobrá, veď na ňu funguje aj slnko, bez elektriny si nespláchneme ani záchod a bez nej by z ľudí za tridsať minút spadla maska civilizácie. To je hrubý obsah pondelkových vystúpení premiéra Orbána a jeho kolegov na obhajobu ďalšieho vládou nariadeného zníženia cien energií a dohody s Ruskom o rozšírení jadrovej elektrárne Paks. Nič o tom, že umelé znižovanie cien bude fungovať len do volieb a potom ich ľudia zaplatia aj s úrokmi alebo že je rozšírenie elektrárne zbytočné, zvýši závislosť od Ruska a elektrina z nej bude podľa mimovládnych odborníkov takmer isto veľmi drahá. Blížia sa voľby a tak bola reč len o úspechoch, ktoré vraj Maďarsku závidí celý svet. V tom poslednom teda mali pravdu, ak svet znamená Slovensko, konkrétne takú Maticu slovenskú. Jej Národné noviny v tohtoročnom druhom čísle obdivujú Orbánovu hospodársku politiku i jeho odvahu. Problém je, že článok len poslušne preberá maďarskú vládnu propagandu a jej čísla, ktoré sa zatiaľ vždy ukázali ako výsledok kreatívneho účtovníctva, manipulácie so štatistikami či len zbožným prianím. Ale i tak je fascinujúce čítať, ako matičiari chvália nejakého Maďara. A že je práve tento podľa ich gusta.
V. Orbán pricestoval na oficiálnu návštevu Číny
http://www.teraz.sk/zahranicie/premier-viktor-orban-cina/73513-clanok.html
V Maďarsku odhalili podvod na DPH s mäsom cez firmu registrovanú v SR
http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-sr-maso-dph-podvod/72725-clanok.html
Slováci zatkli vplyvného maďarského podnikateľa, krátil dane
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/786201-slovaci-zatkli-vplyvneho-madarskeho-podnikatela-kratil-dane/
Srbské orgány začali púšťať kamióny, niektoré čakali aj päť dní
http://www.teraz.sk/zahranicie/srbsko-sneh-doprava-vietor/72661-clanok.html
J. Martonyi: Dohoda Maďarska so Slovinskom o ochrane menšín bola vzorom
4. februára 2014 - (tasr)
Dohoda o ochrane menšín, ktorá medzi Maďarskom a Slovinskom vstúpila do platnosti pred 20 rokmi, poslúžila ako vzor podobným zmluvám, vyhlásil dnes maďarský minister zahraničných vecí János Martonyi. Podľa agentúry MTI šéf maďarskej diplomacie sa pri príležitosti tohto výročia stretol v maďarskom Szentgotthárde s ministrom zahraničných vecí Slovinska Karlom Erjavcom. Šéf slovinskej diplomacie Karl Erjavec zdôraznil, že obe krajiny kladú veľký dôraz na ochranu menšín a v uplynulých rokoch urobili mnoho v tejto oblasti na základe uvedenej dohody. „Maďarsko a Slovinsko majú rovnakú snahu pokračovať v ceste začatej pred 20 rokmi. Chcú budovať vzájomné vzťahy, posilňovať stredoeurópsku spoluprácu a spoločne pracovať na riešení problémov Európy a sveta,” povedal Martonyi.
Prešov - Maďarská výtvarníčka Zita Aranyász vystavuje na Slovensku po prvýkrát
http://www.hlavnespravy.sk/presov-madarska-vytvarnicka-zita-aranyasz-vystavuje-na-slovensku-po-prvykrat/213472
Matica slovenská: V RTVS sa nedodržujú princípy verejnoprávnosti
http://www.teraz.sk/slovensko/matica-slovenska-rtvs-verejnopravnost/72571-clanok.html
Alfons Mucha - Cesta ku sláve
http://www.gmb.sk/sk/exhibition/detail/alfons-mucha-cesta-ku-slave
Dali by ste milosť Hedvige Malinovej? (prezidentská anketa)
http://www.sme.sk/c/7089711/dali-by-ste-milost-hedvige-malinovej-prezidentska-anketa.html
Ján Čarnogurský: Ako ukončiť nekonečný prípad Hedvigy Malinovej?
http://carnogursky.blog.sme.sk/c/347910/Ako-ukoncit-nekonecny-pripad-Hedvigy-Malinovej.html
Sedem rokov do Győru
6. februára 2014 - (Kornel Földvári - komentare.sme.sk)
Až teraz, keď už má ruku na kľučke, si uvedomujeme, čo nám v predvianočnom čase trochu uniklo: Hedviga Malinová požiadala o maďarské občianstvo a sťahuje sa do Győru. Milá pozornosť pre jej mocných protivníkov: „Vyhrali sme! Uteká!!!“ Omyl, páni! Prehrali ste. Vlastne prostredníctvom svojich volených zástupcov sme prehrali všetci. S hanbou sme pochopili, že nám priamo pred očami uštvali bezbranného človeka. Už mu nezostali sily ďalej zisťovať, že „Pravda víťazí“ len na masarykovskej prezidentskej štandarde. Prepáčte, že sa k tejto nedôstojnej afére ustavične vraciam, ale nie a nie pochopiť, čím toto drobné žieňa neprestáva dráždiť našu vrchnosť ako červená farba legendárneho Putifara, praotca všetkých zubrov z Topoľčianok. Vinná či nevinná, neprekračuje sedem rokov psychického pohonu a erárnych nežnôstok už dávno trest za oveľa vážnejší zločin a oveľa drsnejšieho páchateľa? Dovoľujem si pripomenúť, vážené panstvo, že zodpovedáte nielen za normálny chod tejto spoločnosti, ale možno ešte viac za jej morálne hodnoty. Ak komusi sluchové bunky skresľujú slovo spravodlivosť na pomstychtivosť, mal by svoj talár či uniformu venovať bezdomovcom a čo najrýchlejšie sa uchýliť kamsi ďaleko od ľudí. Tým viac, že vaši pomocníci s onakvejšími delikventmi zaobchádzajú v hodvábnych rukavičkách, ani reči o škripci či španielskej čižme. Každú chvíľu ktosi na pokraji usvedčenia z vraždy či lúpeže, nad ktorou by závisťou zbledol i Jánošík, odchádza z basy, prípadne rovno zo Slovenska. Pre procesné chyby, omyl vo vyšetrovaní, nedopatrením premeškaný termín a čo ja viem, ako sa všetky tie prasacie chvostíky príslušných paragrafov volajú. Naozaj nestačilo pomaly štvrť storočia na generálku tohto archaického stroja? Vymenil vôbec ktosi nefungujúce súčiastky, vyčistil ho a naolejoval? A ako prekvapivo precízne pritom pracuje, keď má komusi odklepnúť nechutne tučné bolestné za psychickú ujmu či ohrozenú česť spôsobenú bandou žurnalistických vyvrheľov... Možno to celkom nesúvisí, ale predsa len: načo sa vlastne budúci právnici učia rímske právo, keď kašleme na rímske cnosti?
Maďarsko má problém. Padajúci forint
http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-sveta-financii-126/madarsko-ma-problem-padajuci-forint-603425
Oslabený forint láka Slovákov na nákup do Maďarska
10. februára 2014 - (tasr)
Oslabený forint voči euru v uplynulých týždňoch prilákal mnoho ľudí zo Slovenska na nákup v Maďarsku. Podobný jav však necítiť na rakúsko-maďarskom pohraničí, Rakúšania totiž uprednostňujú domáce výrobky. Vyplýva to z informácie, ktorú zverejnila agentúra MTI. Najviac nakupujúcich zo SR, najmä počas víkendov, zaznamenali v prihraničných mestách na severovýchode Maďarska v Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župe a na severe v Komáromsko-Ostrihomskej župe. Na parkovisku pri tržnici v Miškovci, ktorý je vzdialený 60 km od slovenských hraníc, možno vidieť autá ešte aj s popradským evidenčným číslom, najviac ich je však z Košíc, Rožňavy či Tornale. V Maďarsku nakupujú okrem iného aj pivo a kryštálový cukor vyrobený na Slovensku. V Komárome a Ostrihome nakupujú mnohí ľudia zo Slovenska aj základné potraviny, pričom nechodia iba Štúrovčania a Komárňania, ale aj obyvatelia iných miest a obcí vzdialených do 40 km od hraníc. Nárast počtu klientov zo SR zaznamenali aj v reštauračných zariadeniach a kúpeľoch. V oblasti Mosonmagyaróváru na severozápade Maďarska je badateľné zvýšenie ruchu iba na parkoviskách pri hypermarketoch, aj to iba zo strany slovenských zákazníkov, nie však rakúskych. Do západomaďarského Šopronu nechodia Rakúšania za nákupmi, ale zvyčajne na návštevu mesta. Aj keď pritom niečo nakúpia, vo všeobecnosti možno konštatovať, že uprednostňujú nákupy rakúskych výrobkov. Preto ich slabý kurz forintu nezaujíma, konštatovala MTI. - (1 EUR = 308,81 HUF)
Slováci ťažia zo slabého forintu. Vo veľkom nakupujú v Maďarsku
http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-sveta-financii-126/slovaci-tazia-zo-slabeho-forintu-vo-velkom-nakupuju-v-madarsku-604442
Ľadová show prilákala na Hrebienok takmer 30.000 návštevníkov
http://www.teraz.sk/regiony/lad-show-tatry/72548-clanok.html
Sochári v Tatrách menia kusy ľadu na sochy
http://www.webnoviny.sk/slovensko/obrazom-sochari-v-tatrach-menia-kusy/785071-clanok.html
Zomrel režisér Miklós Jancsó, jeden z najvýraznejších maďarských filmárov
http://www.hlavnespravy.sk/zomrel-reziser-miklos-jancso-jeden-z-najvyraznejsich-madarskych-filmarov/211875
Budapešť - Radikálna skupina sa po útoku na banku vyhráža ďalšími útokmi
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-radikalna-skupina-sa-po-utoku-na-banku-vyhraza-dalsimi-utokmi/211294
Guvernér Nowotny sa vyjadril k situácii rakúskych bánk v Maďarsku
http://www.hlavnespravy.sk/financie-guverner-nowotny-sa-vyjadril-k-situacii-rakuskych-bank-v-madarsku/213177
V. Orbán: Maďarsko sa nikoho nezľakne, presadíme zníženie cien energií
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-madarsko-parlament/72649-clanok.html
Senátor McCain sa zastavil za Orbánom
Stav demokracie v Maďarsku vzbudil vážne pochybnosti, no tie by podľa neho Maďari mali vyriešiť demokratickou cestou.
http://www.sme.sk/c/7086859/senator-mccain-sa-zastavil-za-orbanom.html
Šéf maďarského úradu vlády: Kauza odpočúvania môže ovplyvniť vzťahy s USA
http://www.hlavnespravy.sk/sef-madarskeho-uradu-vlady-kauza-odpocuvania-moze-ovplyvnit-vztahy-s-usa/211434
Napriek miernej zime zomrelo v Maďarsku na následky podchladenia už 88 ľudí
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-napriek-miernej-zime-zomrelo-na-nasledky-podchladenia-uz-88-ludi/211567
Zahraničné výbory parlamentov V4 sú znepokojené vývojom na Ukrajine
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-zahranicne-vybory-parlamentov-v4-su-znepokojene-vyvojom-na-ukrajine/212068
Stredná Európa sa musí zmeniť, ak chcú štáty zostať úspešné
V4 desať rokov po vstupe do Európskej únie
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/307247-stredna-europa-sa-musi-zmenit/
Zahraničné výbory parlamentov V4 rokovali o integrácii trhu s energiou
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-zahranicne-vybory-parlamentov-v4-rokovali-o-integracii-trhu-s-energiou/211568
Maďarské predsedníctvo V4 pripravuje cvičenie ochrany kybernetickej bezpečnosti
http://www.hlavnespravy.sk/madarske-predsednictvo-v4-pripravuje-cvicenie-ochrany-kybernetickej-bezpecnosti/211171
V Budapešti na mimoriadnom summite premiérov Vyšehradskej štvorky
R. Fico: Násilie na Ukrajine nemôže viesť k riešeniu
Predseda slovenskej vlády, maďarský premiér V. Orbán, predseda poľskej vlády D. Tusk a nový český premiér B. Sobotka sa zhodli na tom, že Ukrajina si svoje vnútorné záležitosti musí vyriešiť sama.
http://www.teraz.sk/slovensko/nasilie-ukrajina-slovensko-fico/72132-clanok.html
„Ruská optika“ - Ľvov Poľsku a Užhorod Maďarsku?
http://cato.blog.pravda.sk/2014/01/29/ruska-optika-lvov-polsku-a-uzhorod-madarsku/
Slovensko aktualizuje s Maďarskom dohodu o odovzdávaní cudzincov
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/306751-slovensko-aktualizuje-s-madarskom-dohodu-o-odovzdavani-cudzincov/
Hudbou proti hudbe - 14-ročnému teroru v Štúrove je koniec
http://udalosti.noviny.sk/z-domova/28-01-2014/14-rocnemu-teroru-v-sturove-je-koniec-hudbou-proti-hudbe.html
Hnutie Jobbik sa môže podľa súdu označovať za neonacistické
28. januára 2014 - (sita)
Krajne pravicové Hnutie za lepšie Maďarsko (Jobbik) môže byť označované prívlastkom „neonacistické”. Vyplýva to z rozhodnutia jedného z budapeštianskych súdov, o ktorom v utorok informovali maďarské a rakúske médiá. Podľa rakúskej stanice ORF, ktorá sa odvoláva na spravodajský portál Index.hu, Jobbik neuspel so žalobou proti historikovi Lászlóovi Karsaimu za to, že ho v rámci televíznej debaty označil za neonacistickú stranu. Karsai takýto názor vyjadril v súvislosti s velebením niekdajšieho maďarského vládcu Miklósa Horthyho, ktorý bol počas druhej svetovej vojny spojencom nacistického Nemecka. Podľa rozsudku historik týmto spôsobom uplatnil svoje právo na slobodu prejavu, samotný súd však nechce prispievať do „spoločenskej a odbornej debaty o zaradení strany”, uvádza ORF. Hnutie Jobbik je momentálne treťou najsilnejšou stranou v maďarskom parlamente.
Robert Fico je podľa prieskumu jasný favorit na post prezidenta
http://www.teraz.sk/slovensko/prezidentske-volby-kandidati-fico/71846-clanok.html
Idrisov v Budapešti: Kazachstan chce zintenzívniť vzťahy s Európskou úniou
http://www.hlavnespravy.sk/idrisov-v-budapesti-kazachstan-chce-zintenzivnit-vztahy-s-europskou-uniou/209941/
V. Orbán: Maďarsko sa prácou a znižovaním nákladov domácností dostáva z chudoby
http://www.hlavnespravy.sk/orban-madarsko-sa-pracou-a-znizovanim-nakladov-domacnosti-dostava-z-chudoby/209993/
Miera nezamestnanosti v Maďarsku vo 4. kvartáli 2013 klesla na 9,1 %
http://www.hlavnespravy.sk/socialne-miera-nezamestnanosti-v-madarsku-vo-4-kvartali-2013-klesla-na-91/210504/
Chudobní Slováci? Maďari a Rumuni sú na tom oveľa horšie
http://www.aktuality.sk/clanok/244775/chudobni-slovaci-madari-a-rumuni-su-na-tom-ovela-horsie/
Fidesz by získal silnú väčšinu v parlamente, tvrdí inštitút Nézőpont
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-fidesz-by-ziskal-silnu-vacsinu-v-parlamente-tvrdi-institut-nezopont/211991
Maďarský parlament schválil tretie znižovanie režijných nákladov domácností
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-parlament-schvalil-tretie-znizovanie-rezijnych-nakladov-domacnosti/215478
Fidesz: Európska komisia opäť zaútočí na Maďarsko kvôli zníženiu režijných nákladov domácností
http://www.hlavnespravy.sk/fidesz-ek-opat-zautoci-na-madarsko-kvoli-znizeniu-rezijnych-nakladov-domacnosti/209856/
Zlodeji napadli policajnú hliadku šabľami, zadržalo ich komando
http://www.teraz.sk/zahranicie/zlodeji-sable-policia-zadrzanie/71926-clanok.html
Primátora Martina ľudia premenovali - Z Hrnčiara sa stal Fazekas
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/zhrnciara-stal-fazekas.html
László A. Nagy: Vláda SR pokračuje v necitlivom prístupe k národnostným menšinám
http://www.most-hid.sk/sk/content/l%C3%A1szl%C3%B3-nagy-vl%C3%A1da-sr-pokra%C4%8Duje-v-necitlivom-pr%C3%ADstupe-k-n%C3%A1rodnostn%C3%BDm-men%C5%A1in%C3%A1m
Menšiny dostanú od vlády na kultúru o vyše 420.000 eur menej ako vlani
http://www.hlavnespravy.sk/l-nagy-mensiny-dostanu-od-vlady-na-kulturu-o-vyse-420-000-eur-menej-ako-vlani/209539/
Úrad vlády SR: L. Nagy pri vyjadreniach o dotáciách na kultúru pre menšiny zavádza
http://www.hlavnespravy.sk/uv-sr-l-nagy-pri-vyjadreniach-o-dotaciach-na-kulturu-pre-mensiny-zavadza/210155/
Kandidát na prezidenta Gyula Bárdos - Dozviete sa aj to, čo ste o ňom netušili
http://www.topky.sk/cl/1000735/1375299/Kandidat-na-prezidenta-Gyula-Bardos--Dozviete-sa-aj-to--co-ste-o-nom-netusili-
Gyula Bárdos: Nechcem riešiť autonómiu južného Slovenska
http://www.aktuality.sk/clanok/245079/nechcem-riesit-autonomiu-juzneho-slovenska-hovori-gyula-bardos-kandidat-na-prezidenta/
Kandidát na prezidenta Gyula Bárdos bol online: Slovenské ľudovky patria ku klenotom kultúry
http://www.topky.sk/cl/1000736/1376310/Kandidat-na-prezidenta-Gyula-Bardos-bol-online--Slovenske-ludovky-patria-ku-klenotom-kultury-
Televízia RTVS dnes uvedie zásadný maďarský film Je to iba vietor
http://aktualne.atlas.sk/televizia-dnes-uvedie-zasadny-madarsky-film-je-to-iba-vietor/showbizz/televizia/
Prebytok zahranično-obchodnej bilancie Maďarska v decembri vzrástol
http://www.hlavnespravy.sk/obchod-prebytok-zahranicno-obchodnej-bilancie-madarska-v-decembri-vzrastol/216104
Maďarsko podľa OECD potrebuje reformy, zotavuje sa pomaly
http://www.webnoviny.sk/ekonomika/madarsko-podla-oecd-potrebuje-reformy/782986-clanok.html
Medzi 13 menšín rozdelia takmer štyri milióny. Najviac dostanú Maďari
http://www.aktuality.sk/clanok/244658/dotacie-medzi-13-mensin-rozdelia-takmer-styri-miliony-najviac-dostanu-madari/
Mimoriadny zjazd MSZP schválil premiérsku kandidatúru Mesterházyho
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-mimoriadny-zjazd-mszp-schvalil-premiersku-kandidaturu-mesterhazyho/208455/
Maďarská opozícia v parlamente rozpravu o atómke rušila sirénou
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-hlasovanie-o-rozsireni-jadrovej-elektrarne-prerusili-pre-sirenu/215281
Greenpeaseáci pre atómku obsadili Sochu slobody v Budapešti
http://www.webnoviny.sk/spravy/clanok/786001-greenpeaseaci-pre-atomku-obsadili-sochu-slobody-v-budapesti/
Opozícia chce referendum o Orbánovom atómovom pakte
4. februára 2014 - (ik - Pravda)
Najväčší obchod, aký kedy dohodol maďarský premiér, sa stáva predmetom predvolebného boja. Stredoľavicová opozícia občanom sľúbila, že k paktu Viktora Orbána s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o výstavbe druhého bloku jadrovej elektrárne Paks sa budú môcť vyjadriť v referende. Orbán sa minulý mesiac s Putinom dohodol, že spoločnosť Rosatom rozšíri jedinú maďarskú jadrovú elektráreň, pričom viac ako zdvojnásobí jej kapacitu. Podľa zatiaľ oficiálne nepotvrdenej informácie by Moskva na to mala Budapešti poskytnúť úver vo výške 10 miliárd eur so splatnosťou do 30 rokov, zvyšné asi dve miliardy eur by Maďarsko uhradilo z vlastných zdrojov. Odporcovia Orbánovi vyčítajú, že obchod dohodol za chrbtom verejnosti a bez vypísania tendra. Prvý poslanecký pokus iniciovať o výstavbe Paksu 2 referendum síce volebná komisia pre formálne výhrady odmietla, tábor demokratickej opozície však z prípadu spravil jednu z hlavných tém svojej kampane pred parlamentnými voľbami vypísanými na 6. apríla. Prvý spoločný míting od uzavretia širokého stredoľavicového volebného spojenectva sa v nedeľu popoludní konal v Budapešti pod transparentom O Paksi nech rozhodne ľud! Expremiér Ferenc Gyurcsány na zhromaždení zdôraznil, že nie je nepriateľom ani jadrovej energetiky, ani Ruska, nepáči sa mu však, že Orbán o „obchode storočia“, ako ho sám nazýva, rozhoduje sám, pričom detaily paktu majú zostať desať rokov utajené. „Nesplnomocnili sme ho, aby o našom živote rozhodol na nasledujúcich sto rokov. Nedovolíme, aby o najdôležitejších otázkach rozhodoval o nás bez nás,“ cituje Gyurcsánya denník Népszava. Orbánov predchodca na premiérskom poste Gordon Bajnai nadchádzajúce parlamentné voľby priamo označil za referendum o pakte Orbán - Putin. „Na to, aby sme sa k tejto veci mohli vyjadriť v referende, potrebujeme 6. apríla zvíťaziť. Tie voľby budú plebiscitom o tom, či chceme byť sovietskym následníckym štátom, alebo demokratickým európskym právnym štátom,“ povedal podľa portálu HVG. Orbánov Fidesz dohodu s Ruskom obhajuje tým, že väčšina Maďarov si želá dostavbu Paksu. Provládny denník Magyar Nemzet zverejnil výsledky sociologického prieskumu, ktoré to podľa ústavu Nézőpont potvrdzujú. Táto agentúra, známa úzkymi väzbami na Fidesz, uvádza, že za výstavbu Paksu 2 sa vyslovilo 52 percent opýtaných, kým proti nej iba 25 percent. Denníky Népszabadság a Népszava, blízke opozičným socialistom, však publikovali výsledky prieskumu agentúry Medián, ktorá recipientom položila aj otázky pre vládu menej príjemné. Medián potvrdil, že 51 percent občanov súhlasí s výstavbou druhého bloku elektrárne. Za to, aby Paks 2 postavili Rusi z ruského úveru, je však už len tretina opýtaných, kým 56 percent je proti. Aj ťah opozície s označením volieb za referendum o Orbánovi i Paksi 2 vychádza v ústrety spoločenskému dopytu. Až 59 percent opýtaných si o otázke dostavby jadrovej elektrárne želá plebiscit, kým iba 36 percent je proti.
Tisíce Maďarov protestovali proti dohode s Ruskom o rozšírení atómky
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-paks-atomova-elektraren/72542-clanok.html
Medián: Maďari v súvislosti s rozšírením Paksu ruskú účasť skôr odmietajú
http://www.hlavnespravy.sk/median-madari-v-suvislosti-s-rozsirenim-paksu-rusku-ucast-skor-odmietaju/213320
Aktivisti Spolu-PM protestovali proti rusko-maďarskej dohode o Paksi
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-aktivisti-spolu-pm-protestovali-proti-rusko-madarskej-dohode-o-paksi/211816
Aktivistov Együtt-PM protestujúcich v Budapešti proti rozšíreniu Paksu predviedli na políciu
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-aktivistov-protestujucich-proti-rozsireniu-paksu-predviedli-na-policiu/212034
„Bolševiktor“ - Orbánova vláda ako zločinecká skupina
Mesterházy: Maďari by mali voliť zmenu, nie obnovu Horthyho éry
25. januára 2014 - (tasr)
Maďari sa v aprílových parlamentných voľbách budú musieť rozhodnúť, či chcú modernú európsku krajinu alebo „rekonštrukciu Horthyho éry”. Vyhlásil to dnes predseda Maďarskej socialistickej strany (MSZP) a kandidát opozičného volebného bloku Zomknutie na premiéra Attila Mesterházy. Vyjadrenie odznelo na masovom mítingu socialistov v budapeštianskej Športovej aréne Lászlóa Pappa, na ktorom sa zúčastnilo asi 13-tisíc členov a sympatizantov MSZP. Mesterházy zdôraznil, že iba ľavicový blok dokáže zbaviť moci Viktora Orbána. „Ľudia nevydržia ešte jeden takýto rok Orbánovej vlády. Ak zostane pri moci, zostane zachovaný poplatok za štúdium, bude pokračovať vysťahovávanie ľudí z Maďarska do zahraničia, bude stúpať počet chudobných a dôchodcom sa nevyriešia problémy so živobytím,” zdôraznil predseda MSZP. Mesterházy Orbána nazval „Bolševiktorom” a citoval jeho vyjadrenie z roku 2008, kedy prípadnú spoluprácu o rozšírení atómovej elektrárne v Paksi s Ruskom označil vtedajší opozičný Orbán za „puč voči maďarskému ľudu”. Nedávna dohoda Orbána s ruským prezidentom Vladimírom Putinom o rozšírení elektrárne by podľa Mesterházyho v demokratickom a právnom štáte nebola možná. Premiér podľa neho o celej veci rozhodol samostatne bez odbornej a spoločenskej diskusie. „Orbán musí odísť a aj odíde, pretože jeho vláda funguje ako zločinecká skupina: čo sa jej zapáči, to si vezme,” vyhlásil Mesterházy. Na podujatí vystúpil s prejavom aj chorvátsky premiér Zoran Milanovič. Prítomní boli predsedovia Spolu (Együtt - Korszakváltók Pártja) Gordon Bajnai, Demokratickej koalície (DK) Ferenc Gyurcsány, Maďarskej liberálnej strany (Magyar Liberális Párt) Gábor Fodor a spolupredsedníčka Strany dialógu za Maďarsko (Párbeszéd Magyarországért) Tímea Szabóová, ktorí sú spolu s Mesterházym na prvých piatich miestach spoločnej kandidačnej listiny volebného bloku Zomknutie. Delegáti mimoriadneho zjazdu Maďarskej MSZP dnes predpoludním v tajnom hlasovaní potvrdili, že premiérskym kandidátom Zomknutia bude Mesterházy, ktorému odovzdalo hlas 99,7 percenta delegátov.
Maďarské vládne strany chcú znižovať ceny plynu, tepla aj elektriny
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarske-vladne-strany-chcu-znizova/71715-clanok.html
Gyurcsány by v prípade víťazstva ľavice nechcel byť členom maďarskej vlády
http://aktualne.atlas.sk/gyurcsany-by-v-pripade-vitazstva-lavice-nechcel-byt-clenom-madarskej-vlady/zahranicie/europa/
Dunajská Streda - Popri zábave sa debatuje o význame národnostného školstva
http://www.hlavnespravy.sk/dunajska-streda-popri-zabave-sa-debatuje-o-vyzname-narodnostneho-skolstva/208549/
MS nesúhlasí s kampaňou proti zápisu detí maďarskej menšiny do slovenských škôl
http://www.hlavnespravy.sk/ms-nesuhlasi-s-kampanou-proti-zapisu-deti-madarskej-mensiny-do-slovenskych-skol/210752/
Svet si pripomína zverstvo holokaustu a milióny obetí
http://www.webnoviny.sk/slovensko/v-hrozivom-osviencime-zahynuli-desatti/782726-clanok.html
OSN si pripomína 70. výročie deportácie maďarských židov
http://www.teraz.sk/zahranicie/osn-holokaust-medzinarodny-den/71740-clanok.html
Svet si pripomína 70. výročie deportácie Židov v Maďarsku
http://aktualne.atlas.sk/svet-si-pripomina-70-vyrocie-deportacie-zidov-v-madarsku/zahranicie/amerika/
Pamätník obetiam nacizmu spochybní podiel Maďarov na holokauste
Maďarsko ako obeť nacistickej okupácie? - Historik hovorí o falšovaní histórie - Prvý antisemitský zákon v Európe - Priznali zodpovednosť a ospravedlnili sa
http://www.sme.sk/c/7078924/pamatnik-obetiam-nacizmu-spochybni-podiel-madarov-na-holokauste.html
Závada Pál: Jadvigin vankúšik / Jadviga párnája
Film: http://www.youtube.com/watch?v=Wp0ZmnEyMXM
Úryvok / Részlet:
http://www.babelmatrix.org/works/hu/Z%C3%A1vada_P%C3%A1l-1954/Jadviga_p%C3%A1rn%C3%A1ja_%281._r%C3%A9szlet%29/sk/35386-Jadvigin_vank%C3%BA%C5%A1ik_%281%29
Jadvigine zápisky do Ondrišovho Denníka:
http://www.babelmatrix.org/works/hu/Z%C3%A1vada_P%C3%A1l-1954/Jadviga_p%C3%A1rn%C3%A1ja_%282._r%C3%A9szlet%29/sk/35387-Jadvigin_vank%C3%BA%C5%A1ik_%282%29
XV. fašiangový ples pilíšskych Slovákov
8. februára 2014 v Pilíšskej Čabe - Organizátori: Združenie a regionálne kultúrne stredisko pilíšskych Slovákov, Slovenská samospráva v Pilíšskej Čabe
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.539752006123780.1073741886.147596498672668&type=1
Majú Slováci väčší apetít na deti než Česi, Poliaci a Maďari?
Pôrodnosť sa drží na relatívne vysokých číslach...
http://tvnoviny.sk/sekcia/domace/1742215_maju-slovaci-vacsi-apetit-na-deti-nez-cesi-poliaci-a-madari-vyzera-to-tak
Čo všetko vás čaká v zahraničí po odchode z domova?
http://www.aktuality.sk/clanok/238609/co-vsetko-vas-caka-v-zahranici-po-dochode-z-domova/
Podnikanie v zahraničí, oplatí sa alebo nie?
http://www.aktuality.sk/clanok/245044/nazor-patricka-linharta-podnikanie-v-zahranici-oplati-sa-alebo-nie/
Pamätník slovenského vysťahovalectva
www.vystahovalectvo.sk
V rámci úvah a snažení o podobe nového usporiadania vzťahov Slovenskej republiky k Slovákom žijúcim v zahraničí sa neustále vynára myšlienka na vybudovanie Pamätníka slovenského vysťahovalectva. Novovzniknutá nadácia Národný pamätník slovenského vysťahovalectva chce teraz túto myšlienku v spolupráci so všetkými zainteresovanými dostať do štádia realizácie. Dozrel čas, aby sme sa spoločne zapojili do realizácie tohto pamätníka. Pri ňom sa raz budú môcť stretávať Slováci z celého sveta, aby si pripomenuli všetkých, ktorí síce opustili Slovensko, ale nosili ho a stále ho budú nosiť vo svojom srdci po celý život. - info@vystahovalectvo.sk
Pred celosvetovým stretnutím rodákov - Banskobystričanov
12.-14. septembra 2014 - V tomto termíne sa konajú každoročné Dni mesta Banská Bystrica spolu s vychýreným Radvanským jarmokom, ktorý sa môže popýšiť 357-ročnou tradíciou. Pre účastníkov celosvetového stretnutia Bystričanov mesto pod Urpínom pripravilo celý rad zaujímavých podujatí, vrátane prijatia u primátora mesta. - http://www.youtube.com/watch?v=Ywg2pvva-wg - Túto prvú informáciu o plánovanom stretnutí krajanov v Banskej Bystrici posielame do krajanského sveta v dostatočnom časovom predstihu, aby si každý mohol včas naplánovať svoju letnú dovolenku. V prípade záujmu pošlite kontaktný mail, prípadne mailovú adresu Vám známych Bystričanov na: info@permon.eu
Výzva k spolupráci pri tvorbe Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom do roku 2020
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3000/vyzva-k-spolupraci-pri-tvorbe-koncepcie-statnej-politiky-sr-vo-vztahu-ku-krajanom-do-roku-2020
Zasadnutie medzirezortnej komisie pre tvorbu Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom do roku 2020
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2997/zasadnutie-medzirezortnej-komisie-pre-tvorbu-koncepcie-statnej-politiky-sr-vo-vztahu-ku-krajanom-do-roku-2020
Nepokoje na Ukrajine sa dotýkajú aj tamojších Slovákov
http://static-media.rtvs.sk/items/102/52eb72dc67ab7.mp3
Strach z hroziacej občianskej vojny
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2996/nepokoje-na-ukrajine-sa-dotykaju--aj-tamojsich-slovakov
Rok 2014 v pripomienkach výročí Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora Tajovského
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3007/rok-2014-v-pripomienkach-vyroci-jozefa-murgasa-a-jozefa-gregora-tajovskeho
Turzovčania chystajú celosvetové stretnutie rodákov
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/554/turzovcania--chystaju-celosvetove-stretnutie-rodakov
Dolnozemský dvor v Detve
Výzva pre krajanov na prezentáciu gastronómie a remesiel počas 49. Podpolianskych folklórnych slávností
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3006/dolnozemsky--dvor--vyzva-pre-krajanov-na-prezentaciu-gastronomie-a-remesiel-pocas-49-podpolianskych-folklornych-slavnosti-v-detve
Matúš Kučera o vzťahoch Slovákov a Chorvátov
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2995/matus-kucera-o-vztahoch-slovakov-a-chorvatov
Čaroslov
Vyšlo 5. číslo internetového časopisu žiakov slovenských škôl vo Vojvodine, ktoré je venované Jánovi Čajakovi. Aktuálne číslo je tematické a nesie sa v duchu osláv 150. výročia narodenia a 70. výročia úmrtia zaslúžilého učiteľa, spisovateľa, redaktora, ústrednej osobnosti kultúrnej a osvetovej aktivity vojvodinských Slovákov...
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3005/cajakovsky-caroslov-zaujme-tematickym-obsahom
Kysáč - Ako varili naše staré matere
http://varecha.pravda.sk/magazin/kuchyna-vojvodinskych-slovakov-ako-varili-nas/11360-clanok.html
Slovenskí kňazi medzi krajanmi
USA, Francúzsko, Nemecko, Ukrajina, Chorvátsko
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2994/slovenski-knazi-medzi-krajanmi-usa-francuzsko-nemecko-ukrajina-chorvatsko
Slovenčina vo svete - súčasný stav a perspektívy
Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie
http://conference.eduabroad.sk/files/files/zbornik_sk_final.pdf
Slováci v zahraničí 30 - Jubilejný ročník vedeckej ročenky Krajanského múzea MS
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=537533976345583&id=147596498672668
Široké spektrum tém, najmä dejiny Slovákov v zahraniční, ich literatúra a jazyk, osobnosti, zvyky i tradície... - http://vydavatel.sk/kniha/slovaci-v-zahranici-30#
Matica slovenská začiatkom januára 2014 vydala jubilejný, tridsiaty ročník vedeckej ročenky Krajanského múzea MS Slováci v zahraničí. Tridsať vydaní zborníka uzatvára takmer tretinu storočia, od čias, kedy bol prvýkrát zostavený v Matici slovenskej pre krajanov i pre širokú verejnosť. Jeho prvé číslo bolo vydané v roku 1971 a prispeli doň také osobnosti, akými boli Miloš Gosirovský, Ján Sirácky či Jozef Štolc. Dnes sa ročenka Krajanského múzea snaží z roka na rok modernizovať i zlepšovať. Postupne sa zvyšuje počet i kvalita jej príspevkov, pribúda obrázkový materiál. V tridsiatom ročníku nájdeme i úplne novú kapitolku s biografickými údajmi o autoroch príspevkov a pokyny pre tých, ktorí by chceli prispieť i do jej ďalšieho čísla. Jubilejná ročenka je širokospektrálne zameraná. Ponúka vedecké štúdie a materiály zo života krajanov, spomienky na významné výročia slovenských osobností pôsobiacich v zahraničí, uverejňuje recenzie a informácie z krajanského sveta a z činnosti Krajanského múzea. Na svojich stránkach prezentuje širokospektrálny záber tém, medzi ktoré patria najmä dejiny Slovákov v zahraničí, venuje sa ich literatúre a jazyku, osobnostiam, zvykom i tradíciám. V ročenke nájdeme aj príspevky od autorov, ktorí patria k Slovákom žijúcim v zahraničí, vďaka čomu ročenka Matice slovenskej získava špecifické postavenie medzi vedeckými zborníkmi na Slovensku. Tá tohtoročná obsahuje príspevky od krajanov žijúcich v Rumunsku, Srbsku, Chorvátsku, Maďarsku, Poľsku, Taliansku a Cypre. Máme ambíciu spraviť o rok ročenku opäť hodnotnejšou. Preto budeme veľmi radi ak svoj príspevok zašle každý krajan, ktorý chce o niečom informovať alebo niečo prebádal. Všetky potrebné informácie pre prispievateľov nájdete priamo v ročenke alebo na stránke www.matica.sk - Vedecké pracoviská - Krajanské múzeum - Oznamy KM MS. Ak patríte skôr k tým, čo radšej čítajú, ako píšu, ročenku si môžete pohodlne objednať na http://vydavatel.sk/kniha/slovaci-v-zahranici-30. - Zuzana Pavelcová
Galanta - Zimný sen z Dolnej zeme
Dom Matice slovenskej v Galante Vás pozýva na výstavu insitných maliarok z Padiny a Kovačice (Srbsko), matky a dcéry Márije Hlavatej Pavelkovej a Márije Hlavatej Krišanovej Zimný sen z Dolnej zeme 11. februára 2014 o 17.00 hodine.
Voľba prezidenta SR 2014 a Slováci žijúci v zahraničí
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2974/volba-prezidenta-sr-2014-a-slovaci-zijuci-v-zahranici
Petícia za voľby cez internet
https://www.youtube.com/watch?v=XrP14KHP8Pc
Odstrániť prekážky výkonu volebného práva zo zahraničia
www.oslovma.hu/XXX/ElVolSlZ.rtf
Voliť zo zahraničia nepovolené
Českí občania žijúci v zahraničí túto možnosť voliť na ambasádach majú, rumunskí a poľskí už dokonca majú možnosť voliť aj elektronicky...
http://www.aktuality.sk/clanok/246328/volit-zo-zahranicia-nepovolene-sme-uz-dokonca-pozadu-aj-za-rumunskom/
Slováci v zahraničí sa chcú vrátiť na Slovensko
26. januára 2014 - (sita)
Viac ako polovica Slovákov žijúcich a pracujúcich v zahraničí sa chce vrátiť domov na Slovensko. Vyplynulo to z výsledkov prieskumu SlovenskoCalling, podľa ktorého sa 54 percent Slovákov žijúcich a pracujúcich v zahraničí chce vrátiť domov, časť tak chce urobiť v priebehu najbližších troch rokov. Dôvodom pre návrat domov sú rodina, priatelia a vzťahy. Naopak, pre Slovákov, ktorí nezvažujú svoj návrat domov, je už vybudovaná rodina a vzťahy hlavným dôvodom zotrvania v zahraničí. Z prieskumu tiež vyplynulo, že dôvodmi odchodu Slovákov do zahraničia sú nespokojnosť s domácou ekonomickou a politickou situáciou, finančné dôvody a chuť ďalej študovať. Vysokoškolsky vzdelaní Slováci cestujú do zahraničia najmä pre dobrodružstvo či kariéru, zatiaľ čo stredoškolsky vzdelaní si chcú najmä finančne prilepšiť. O prijatí pracovnej ponuky pri návrate na Slovensko rozhoduje najmä náplň práce, nasledovaná finančným ohodnotením a možnosťou kariérneho rastu. Až 44 percent ľudí sa však pri potenciálnom návrate obáva možného neuplatnenia sa na trhu práce. Na prieskume sa zúčastnilo 401 respondentov, z toho 53 percent žien a 47 percent mužov. Takmer dve tretiny z nich boli vo veku 25 až 35 rokov a 60 percent malo vysokoškolské vzdelanie. Osemdesiatdva percent opýtaných žije a pracuje v Európe, najmä v Írsku, Anglicku, Česku, Rakúsku a Nemecku - a na americkom kontinente 12 percent.
Péter Esterházy: Jednoduchý príbeh čiarka sto strán
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/306797-peter-esterhazy-jednoduchy-pribeh-ciarka-sto-stran/
Radosť á la Esterházy
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/299524-kniha-tyzdna-radost-a-la-esterhazy/
Alexander Kormoš: Okrídľovanie kosou
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/kniznica/33
„...poslúcham pravdu slovenskej reči, / ktorá ma chráni, živí i lieči.“
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/alexander_kormos_okridlovanie.doc
Stručnoslovia A. Kormoša
Slabosť moci - moc slabosti. / Tu je celkom normálne všetko čo je formálne.
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/alexander_kormos_aforizmy.doc
Literárny týždenník si pripomína sedemdesiatiny Štefana Moravčíka
http://www.hlavnespravy.sk/kultura-literarny-tyzdennik-si-pripomina-sedemdesiatiny-stefana-moravcika/210736/
Putovnú cyrilo-metodskú výstavu otvorili v Slovenskom Komlóši
21. januára 2014 - (mzv.sk)
Generálny konzulát Slovenskej republiky v Békešskej Čabe a Slovenský inštitút v Budapešti pokračujú vo výstavnom projekte 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na územie dnešného Slovenska pre Slovákov v Maďarsku. Putovná výstava sa prezentuje na Dolnej zemi, po Békešskej Čabe a Sarvaši oslovuje žiakov, pedagógov a rodičov Slovenskej dvojjazyčnej základnej školy v Slovenskom Komlóši. Výstava bude verejnosti prístupná do 12. februára 2014. Výstavu autorského kolektívu pod vedením riaditeľa SNM - Historického múzea v Bratislave Branislava Pánisa slávnostne otvorili 21. januára 2014. Slávnostný príhovor mal generálny konzul SR v Maďarsku Štefan Daňo a výstavu predstavil riaditeľ Slovenského inštitútu v Budapešti Gabriel Hushegyi.
Slávnostná svätá omša za spolupatrónov Európy v Mlynkoch
Katolícka cirkevná obec, slovenská a obecná samospráva v Mlynkoch srdečne pozývajú všetkých záujemcov na slávnostnú svätú omšu za sv. Cyrila a Metoda, ktorú 14. februára o 17.30 hodine v miestnom rímskokatolíckom kostole celebruje biskupský vikár Mons. Zoltán Ďurčo z Nových Zámkov.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=540594186039562&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1
Predvolebná diskusia o registrácii v Mlynkoch
31. januára 2014 v Stredisku pilíšskych Slovákov o procese registrácie do zoznamu slovenských voličov. - Predseda CSSM Ján Fuzik o národnostnej registrácii.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.535409323224715.1073741884.147596498672668&type=1
Na plese budapeštianskych Slovákov
Slovenská samospráva Budapešti usporiadala svoj tradičný fašiangový bál 1. februára 2014 v Divadelnej sále v sídle SSB. V programe účinkovali: Slovenský folklórny spolok Lipa a Folklórna skupina Priechoďan z Priechoda pri Banskej Bystrici. Do tanca hrala kapela Santovská nálada.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.535608746538106.1073741885.147596498672668&type=1
Poľný Berinčok v New York Times
A Weekend in Hungary, Chosen at Random
http://www.nytimes.com/2014/02/05/travel/a-weekend-in-hungary-chosen-at-random.html?smid=fb-share&_r=0
More interesting were rooms full of colorful traditional furniture and household goods. It was traditional Slovak design, he said. Slovak? He then revealed the mystery of the trilingual sign: Mezobereny had been destroyed several times over the years; during its most recent rebirth, in the 18th and 19th centuries, a mix of Hungarians, Germans and Slovaks were brought in to repopulate it.
Mezőberény meglepte a New York Times újságíróját
http://www.hir24.hu/elet-stilus/2014/02/06/mezobereny-meglepte-a-new-york-times-ujsagirojat/
Slováci v Poľnom Berinčoku
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/historia/164-historia1-historia1/964-slovaci-v-ponom-berinoku-290-vroie
Slováci vo svete na trase Praha - Budapešť - New York
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3001/slovaci-vo-svete-na-trase-praha--budapest--new-york - Zaujímavé osobnosti z tvorivej oblasti divadelnej kultúry a fotokumštu... - Kollárova spoločnosť z Prahy: http://static-media.rtvs.sk/items/105/52f24981beaa8.mp3 - Divadlo Vertigo z Maďarska: http://static-media.rtvs.sk/items/105/52f247aa4971a.mp3 - Slovenská fotografka v New Yorku: http://static-media.rtvs.sk/items/105/52f24845b45d0.mp3
Róbert Vokál poletí ako druhý Slovák do vesmíru
Kúpil si výrobok, zapojil sa do súťaže a vyhral let do kozmu. - http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/533/slovak-robert-vokal-poleti-do-kozmu - Porazil súťažiacich zo 65 krajín. Spolu s ostatnými 19 finalistami absolvoval už aj prípravný kemp na Floride... - Audio: http://static-media.rtvs.sk/items/102/52ea13eed9439.mp3 - Z manažéra kozmonaut: http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/z-manazera-kozmonaut-bratislavcan-robert-vokal-poleti-ako-druhy-slovak-do-vesmiru.html
Bývalý prezident Árpád Göncz oslavuje 92. narodeniny
http://www.teraz.sk/zahranicie/prezident-arpad-goncz-narodeniny/73391-clanok.html
Program Slovenského inštitútu v Budapešti
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.pdf
Sídlo inštitútu: 1088 Budapešť, Rákóczi út 15. - Otváracia doba: pond.-štvrtok 10-18, piatok: 10-14 - Telefón: (+36 1) 327 4000, Fax: (+36 1) 327 4008 - www.mzv.sk/sibudapest - si.budapest@mzv.sk
Historický kalendár
27. januára 1974
Zomrel v Budapešti dolnozemský Slovák, priekopník letectva Andrej Kvas, ktorý lietal na strojoch vlastnej konštrukcie, pričom 1. augusta 1908 absolvoval prvý medzimestský let na území súčasného Slovenska medzi Bratislavou a Trnavou (45 km) za 58 minút vo výške 50-70 metrov. Narodil sa 21. 11. 1883 v Békešskej Čabe.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/216
Koch a Kvas - Zakladatelia letectva v Uhorsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/973-koch-a-kvas-zakladatelia-letectva-v-uhorsku
27. januára 1919
Zomrel významný maďarský básnik Endre Ady, tvorca literárnej moderny. - Zbierky: Verše, Nové verše, Krv a zlato, Bol by som rád, keby ma milovali, Verše všetajomstiev, Na čele mŕtvych. - Narodil sa 22. 11. 1887.
Ady Endre a szlovák irodalomban:
http://epa.oszk.hu/00000/00001/00231/pdf/itk_EPA00001_1963_03_391-392.pdf
31. januára 1868
21 slovenských obcí Spišskej stolice adresovalo uhorskému snemu petíciu s národnostnými požiadavkami: zákonom garantovaná národná rovnoprávnosť, princíp zaokrúhľovania žúp podľa národnostného zloženia obyvateľstva a zavedenie slovenčiny do úradov a súdov.
31. januára 1775
Narodil sa vo Vrbovciach superintendent evanjelickej cirkvi Pavol Jozeffy - Takmer polovicu svojho pracovného života pôsobil medzi dolnozemskými Slovákmi - Postavil sa do čela ochrany slovenského jazyka - Proti zneužívaniu náboženstva na maďarizačné ciele...
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/166-historia3-historia3/1019-neohrozene-v-slubach-cirkvi-a-naroda
Národno-kultúrny pracovník, neúnavný bojovník za národné práva Slovákov, spisovateľ a iniciátor založenia peňažného podporného spolku v Tisovci. Pavol Jozeffy zomrel 29. 3. 1848.
1. februára 1909
Narodil sa politik, publicista, kultúrny a osvetový pracovník Emanuel Teodor Böhm. - Bránil slovenské práva a stál na čele slovenskej menšiny v Maďarsku. - http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/7 - V roku 1948 odišiel do emigrácie, stal sa významným predstaviteľom spoločensko-politickej, kultúrnej a novinárskej reprezentácie slovenskej emigrácie v západnej Európe a následne Slovákov žijúcich v severnej Amerike.
Nepoznaný velikán okupovaného Slovenska
https://www.facebook.com/notes/emanuel-teodor-b%C3%B6hm/nepoznan%C3%BD-velik%C3%A1n-okupovan%C3%A9ho-slovenska-emanuel-teodor-b%C3%B6hm/139378806123120
1. februára 1878
Narodil sa v Sučanoch novinár, publicista, vysokoškolský pedagóg, štátnik, poslanec uhorského snemu, podpredseda SNS, zakladateľ a redaktor Slovenského denníka a Slovenského týždenníka, jediný medzivojnový premiér ČSR slovenskej národnosti Milan Hodža. - http://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Hod%C5%BEa - Známe je aj jeho hlavné dielo Federation in Central Europe, v ktorom rozpracoval svoju koncepciu federácie stredoeurópskych národov. Zomrel 27. 6. 1944 v USA - Clearwater.
Milan Hodža - slovenský priekopník európskej integrácie
http://www.historiarevue.sk/hr06-01/nato/mhodza.htm
A legnagyobb szlovák politikus
http://ujszo.com/cimkek/fokuszban-milan-hodza/2002/06/27/a-legnagyobb-szlovak-politikus
Milan Hodža első Közép-Európa tervének magyarországi fogadtatása
http://www.aetas.hu/2006-01/gulyas-toth.pdf
2. februára 1860
Narodil sa v Nagykálló (Maďarsko) publicista, bankový riaditeľ a národný pracovník v USA Ivan Daxner, signatár Clevelandskej a Pittsburskej dohody. Zomrel 28. 12. 1935.
2. februára 1849
Narodil sa vo Vyšnom Kubíne básnik, dramatik, prekladateľ a právnik Pavol Országh Hviezdoslav, ktorého dielo patrí k základným a trvalým hodnotám nášho kultúrneho dedičstva. Medzi jeho najznámejšie diela patria básnické skladby Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský a Gábor Vlkolinský, básnická zbierka Krvavé sonety či dráma Herodes a Herodias. Zomrel 8. 11. 1921.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pavol_Orsz%C3%A1gh_Hviezdoslav
5. februára 1925
Narodila sa v Kovačici insitná maliarka Zuzana Chalupová. Zomrela 1. 8. 2001.
http://www.vojvodinaslovakart.com/zuzana-chalupova-1925-2001.html
Teta sveta
http://www.slovackizavod.org.rs/izmogugla/pregled/5407
http://www.slovackizavod.org.rs/vesti/vid/10415
8. februára 1813
Narodil sa v Jelšavskej Teplici (dnes časť Gemerských Teplíc) evanjelický kňaz, romantický spisovateľ, štúrovský básnik, vychovávateľ, národnopolitický pracovník Samuel Tomášik, ktorý sa okrem iného pričinil o založenie gymnázia v Revúcej. Zomrel 10. 9. 1887.
Samuel Tomášik ako ovocinár a včelár pomáhal Slovákom na Dolnej zemi
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/161-literatura1-literatura1/955-samuel-tomaik-a-dolnozemski-slovaci
10. februára 1947
Československo podpísalo s Maďarskom v Paríži mierovú zmluvu.
J. Schwarz: Spomienka na Paríž spred 67 rokov
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/historia/164-historia1-historia1/957-j-schwarz-spomienka-na-pari-spred-67-rokov
11. februára 1939
Narodil sa v Plzni spisovateľ, literárny vedec, diplomat (bývalý veľvyslanec v Maďarsku), exminister kultúry SR, bývalý podpredseda Vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, poslanec Národnej rady SR Rudolf Chmel.
12. februára 1941
Narodil sa v Kestúci slovenský novinár a prozaik v Maďarsku Zoltán Bárkányi Valkán
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/128/zoltan
Katarína Maruzsová Šebová: Pilíšsky svet v próze Zoltána B. Valkána
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/literatura/161-literatura1-literatura1/1068-pilisky-svet-v-proze-zoltana-b-valkana
Zoltán Bárkányi Valkán: Vianoce tetky Karovej
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/BarKniha.pdf
BestOf-oSlovMa-FotoGalérie
https://www.facebook.com/pages/oslovmahu/147596498672668?sk=photos_albums
Slovák v Maďarsku - www.oslovma.hu
Bál budapeštianskych Slovákov
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.535608746538106.1073741885.147596498672668&type=3
Predvolebná diskusia o registrácii v Mlynkoch
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.535409323224715.1073741884.147596498672668&type=3
Bývalý ombudsman Jenő Kaltenbach v Mlynkoch
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.527712043994443.1073741883.147596498672668&type=3
Slovenský evanjelický zbor v Pešti
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1-kultura1/836-slovenski-evanjelici-v-budapeti-vera-a-dnes
Slováci v Novohradskej a Hevešskej župe
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.501483959950585.1073741869.147596498672668&type=3
Mlynky a okolie
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.291374230961560.60281.147596498672668&type=3
Poľnohospodárske múzeum a skanzen v Nitre
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/152-aktuality2-aktuality2/1119-ponohospodarske-muzeum-a-skanzen-v-nitre
Evanjelické kostoly a zvonice v severnom Novohrade
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/156-kultura2-kultura2/1113-kostoly-a-zvonice-v-severnom-novohrade
Tradičná dolnozemská zabíjačka - Výroba pravej komlóšskej klbásy
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.517387841693530.1073741879.147596498672668&type=3
Ján Bačúr - insitný maliar s novohradskými koreňmi
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/157-kultura3-kultura3/625-jan-baur-insitn-maliar-s-novohradskmi-koremi
Slovenský Komlóš - Z pokolenia na pokolenie
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.499366810162300.1073741865.147596498672668&type=3
Európska vlajka - Symbol celej Európy
www.oslovma.hu/XXX/EuVlajka.pdf
800 miliónov Európanov
www.oslovma.hu/XXX/RE800Mil.pdf
Právo na slobodu prejavu
www.oslovma.hu/XXX/SlobPrej.pdf
Zmluva o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou
www.oslovma.hu/XXX/SloMagyA.pdf
Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín
www.oslovma.hu/XXX/RamcDoh.pdf
Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov
www.oslovma.hu/XXX/EuChartJ.pdf
Sweet Home 3D
Jednoduchým klikaním si ohraničíte miestnosť, popresúvate z ponuky nábytok a naaranžujete, ako sa vám páči. Program je zadarmo a stiahnete si ho tu:
http://www.sweethome3d.com/download.jsp
slovenčina
http://www.milujemeslovencinu.sk/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=539006576198323&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1
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.
Bojkotujme národnostnú časť parlamentných volieb!
Podľa Imricha Fuhla o ozajstné voľby vôbec nejde
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/150-politika2-politika2/1124-bojkotujme-narodnostnu-as-parlamentnch-volieb
Naučte sa po slovensky online a zadarmo:
www.slovake.eu/hu
Páči sa mi to - oslovma.hu - facebook.com/oslovma

