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Maďarskí poslanci nebudú môcť poberať mzdu za prácu v samospráve
12. mája 2014 - (tasr)
Poslanci maďarského zákonodarného zboru budú môcť poberať v budúcnosti iba mzdu z parlamentu, rozhodol dnes parlament. Podľa agentúry MTI za návrh novely, ktorý predložil poslanec vládnej strany Fidesz Gergely Gulyás, hlasovali všetci prítomní poslanci, s výnimkou nezávislej poslankyne Ágnes Vadaiovej. Prijatá novela zákona o parlamente stanovuje, že v budúcnosti parlamentní poslanci, ktorí sú súčasne starostami, primátormi, prípadne samosprávnymi poslancami, môžu poberať mzdu iba za poslaneckú prácu v parlamente. Predseda parlamentnej frakcie Fideszu Antal Rogán pred časom vyhlásil, že zmena je potrebná, pretože uvedení poslanci, starostovia a primátori by vzhľadom na nepresnosti v zákone poberali až do ukončenia samosprávneho mandátu dve mzdy. Fidesz odporučil všetkým dotknutým parlamentným poslancom, aby sa mzdy od samosprávy vzdali od 6. mája, povedal Rogán.
Boj o putne
12. mája 2014 - (Ivan Szabó - Hospodárske noviny)
Tokaj je najmenšia spomedzi šiestich vinohradníckych oblastí na Slovensku. Má približne deväťsto hektárov vinohradov. Podľa dĺžky a hlasitosti rozruchu, ktorý je regiónu a jeho názvu venovaný, to vyzerá, že veľkosť nerozhoduje. Oblasť má 90 percent plochy viníc na maďarskej strane. Naši južní susedia si chceli názov Tokaj ochrániť. Roky bojovali aj na pôde európskych inštitúcií za to, aby vína zo slovenskej časti oblasti Tokaj nemohli na etiketách niesť toto zemepisné označenie. Trenice sa začali ešte za minulého režimu, v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, keď bratská Maďarská ľudovodemokratická republika protestovala proti vývozu slovenského tokajského z bratskej Československej socialistickej republiky. Dobrý ťah sa Maďarom podaril v roku 1993, keď si na 14 rokov zabezpečili výhradné právo vývozu tokajských vín do štátov Európskej únie. Trenice sa ukončili tento rok vo februári, keď súd potvrdil Slovensku používanie názvu Vinohradnícka oblasť Tokaj. Je zaujímavé, že za svoj Tokaj Maďari bojovali aj napriek tomu, že Slováci tokajské víno v podstate nevyvážali ani by nedokázali ohroziť ich dominanciu. Asi im išlo o princíp viac ako o efektívnosť výsledku. Potvrdzuje to aj posledný vývoj, keď po rokoch zápasov Maďari opustili troj- a štvorputňové víno a venujú sa „dezertnej” päťke a šestke. Nuž, najskôr nám nechceli dať názov Tokaj, teraz nám prenechávajú „nízkoputňový” segment. Nalejme si však čistého vína. Vyšší level na Slovensku nebol tradíciou a nižšími putňami svet určite nezaplavíme.
Maďari nechali Slovákom Tokaj. Ale ten lacnejší
12. mája 2014 - (Tomáš Tišťan - Hospodárske noviny)
Maďari nečakane otvárajú priestor slovenským vinárom. Tamojší zväz sa totiž rozhodol, že zo slávneho Tokaja urobí výhradne luxusný a drahý produkt. „Rada maďarskej Tokajskej vinárskej oblasti dovolí na svojom území vyrábať už len 5- a 6-putňový variant,” vysvetľuje vínny expert Jan Čeřovský. Stopku tak u susedov dostávajú nižšie rady tokajských vín. A paradoxne môže Slovensko tieto lacnejšie menej kvalitné vyrábať ďalej. A ako jediné na svete. Maďari chcú týmto krokom zvýšiť kvalitu, exkluzivitu a aj príjem domácich značiek. Toto rozhodnutie pomôže hlavne veľkým výrobcom, tí menší naň môžu podľa odborníkov doplatiť.
Výhoda pre juh Slovenska
„Variant troch a štyroch putní má na trhu verných stúpencov, ktorým bude chýbať. Pre nás je to výhoda, ktorú treba využiť,” hovorí prezidentka Združenia pestovateľov a malovýrobcov tokajských vín Slovenska Magda Haburová. Na vysvetlenie počet putní označuje v tokajskom víne množstvo bobúľ s unikátnou liečivou plesňou. Slovenskej konkurencie sa za Dunajom neboja, keďže až 90 percent produkcie pochádza z Maďarska. „Ten náš sa teraz takmer nevyváža, tvoríme len desať percent celého Tokaja, predávame najmä doma, pri exporte sme na nule,” hovorí Jaroslav Ostrožovič, majiteľ rovnomenného vinárstva.
Export môže rásť
Naši vinári tak cítia šancu v triede, ktorú Maďari zavrhli. „Zvýšenie dopytu po našich 3- a 4-putňových Tokajoch je pravdepodobné aj v zahraničí,” myslí si majiteľ firmy Tokaj Macik Winery Jaroslav Macik. Nastáva tak pikantná situácia, keď Slováci 3- a 4-putňový Tokaj budú vyrábať naďalej. Teraz už však ako jediní na svete. Menejputňový Tokaj oslovuje tých, ktorí si ho chcú vychutnať bez investovania dvojciferných súm za fľašu. Haburová si myslí, že zmenu v Maďarsku presadili veľkovýrobcovia. „Tí majú dostatok suroviny na šestky, nízkoputňový bol doménou menších pivníc,” hovorí.
Kontroverzné bez konsenzu
Majiteľ vinárstva Ostrožovič Jaroslav Ostrožovič hovorí, že rozhodnutie susedov ho prekvapilo. „V medzinárodných sporoch Maďari proti nám vyťahovali historické argumenty. Troj- a štvorputňový Tokaj je pritom dávna tradícia,” hovorí. Dodáva, že medzi maďarskými tokajskými vinármi mala novinka veľa odporcov a vyvolala hádky. Riskantnou nazýva zmenu i enológ Jan Čeřovský. „4-putňové varianty sú historicky významné a jedny z najvyváženejších. Nejde len o nižšiu cenu. Preferujú ich aj znalci kvôli suchšej chuti,” hovorí. Ako výhodu zmeny, naopak, uvádza zmiznutie 3-putňových Tokajov na hranici kvality v hypermarketoch.
Nespokojní cudzinci
Podľa Čeřovského je však motivácia Maďarov jasná. „Zmenou chcú zvýšiť priemer kvality a posunúť Tokaj ešte k luxusnejšej úrovni,” dodal. Neboja sa však sami Maďari prebratia 3- a 4-putňových zákazníkov slovenskými vinármi? Hovorca maďarskej Tokajskej vinárskej oblasti Gergely Németh do uzávierky vydania na naše otázky nereagoval. Majiteľ pivnice Erzsébet v meste Tokaj Miklós Pracser novinku obhajuje. „Zrušením dvoch nižších putní zvýšime celkovú kvalitu,” povedal pre vínny portál Decanter. Práve v ňom sa objavili i prvé ohlasy nespokojných britských konzumentov. Troj- a štvorputňový Tokaj im vraj bude chýbať. Nejde o prvé škrtanie menej kvalitných Tokajov. Už v roku 2005 sa smernicou obe strany dohodli, že sa nebude vyrábať dvojputňový Tokaj. Ten bol špecialitou práve Slovenska.
Kľúčové momenty sporu o Tokaj:
90 % celkovej produkcie Tokaja pochádza z Maďarska
1993 - Začína sa spor o označovanie vín z tokajskej oblasti, ktorá presahovala na Slovensko. Maďari to nechcú.
2006 - Slováci získali ochrannú známku Vinohradnícka oblasť Tokaj.
2012 - Európsky súdny dvor zamietol žalobu Maďarska podanú proti označeniam pre Slovensko.
2014 - Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že Maďarsko nemôže napadnúť registráciu našich oblastí, ktoré produkujú Tokaj.
Maďari nás veľmi prekvapili
Jaroslav Ostrožovič, majiteľ rovnomenného vinárstva, pre HN:
- Čo prinesie Slovákom fakt, že Maďari zrazu prestanú vyrábať 3- a 4-putňový Tokaj?
- Ich rozhodnutie nás veľmi prekvapilo. V sporoch o značku vždy argumentovali historickými faktmi a 3- a 4-putňový Tokaj je dávna tradícia. Možno sa ukáže, že ide o geniálny marketingový ťah alebo, naopak, o veľkú chybu, uvidíme. Na zrušenie mali medzi sebou však rôzne názory, zmenu neprijali vôbec jednotne.
- Už teraz sú signály, že v zahraničí budú nižšie putne chýbať. Môže to slovenský Tokaj využiť pri exporte?
- Teoretická šanca tu je. Slovenský Tokaj však teraz takmer nevyváža, tvoríme len desať percent celého Tokaja, víno predávame najmä doma, pri exporte sme teda na nule.
- Môže dôjsť i k zaujímavej situácii, že takto bude slovenský 3- a 4-putňový Tokaj žiadaný v Maďarsku?
- Tomu skôr bráni stále klesajúci forint. Bojím sa toho, aby Maďari nezačali tlačiť na zrušenie týchto kategórií aj u nás a takto znova oživovať dávny spor. Pritom na počiatku sme chceli vytvoriť spoločnú oblasť.
Nóri stopli Maďarom peniaze
Peniaze svojim - Podpora občianskej sféry - Od januára maďarská vláda bez konzultácie s Nórmi rozhodovala, komu pridelí peniaze z nórskych fondov. Nóri peniaze zastavili.
11. mája 2014 - (Peter Morvay - sme.sk)
Nórske veľvyslanectvo v Maďarsku oznámilo, že u našich susedov pozastaví vyplácanie peňazí z takzvaných nórskych fondov. Pomocou tohto finančného mechanizmu tri krajiny, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko, prispievajú k znižovaniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore. Až 97 percent rozpočtu fondov pochádza z Nórska.
Podpora občianskej sféry
Fondy slúžia na financovanie ekonomických, ekologických a spoločenských projektov v menej rozvinutých krajinách Európskej únie a sú dôležitým zdrojom príjmov aj pre občiansky sektor v týchto štátoch. V rokoch 2013 a 2014 by mohlo Maďarsko z fondov čerpať 153,3 milióna eur a asi 90 percent tejto sumy ešte len čaká na vyplatenie. Príčinou neobvyklého kroku nórskej strany, ktorý oznámila v piatok, je práve spor s maďarskou vládou o peniaze pre občiansku sféru. Vláda Viktora Orbána chcela sama rozhodovať o tom, kto môže peniaze z nórskych fondov dostať a kto nie. Od 1. januára bez konzultácie s nórskou stranou zmenila štatút maďarskej vládnej inštitúcie spolupracujúcej na rozdeľovaní a kontrole peňazí fondov. Štátny tajomník šéfujúci úradu vlády a Orbánov blízky spolupracovník János Lázár zase v polovici apríla napísal list, v ktorom nórsku stranu žiada, aby výber podporovaných projektov a organizácií vždy konzultovala s maďarskou vládou. Konkrétne fondy obvinil, že časť peňazí rozdeľuje ekologická nadácia blízka opozičnej strane Politika môže byť iná. Nadácia však poprela, že by s opozičnou stranou mala niečo spoločné. „Kroky, ktoré Maďarsko urobilo, sú neprijateľné. Maďarská vláda, žiaľ, ukázala málo ochoty na hľadanie riešenia, ktoré by zodpovedalo zmluvám, ktoré Maďarsko uzatvorilo. Preto sme sa rozhodli do vyriešenia kauzy vyplácanie pozastaviť,“ oznámil nórsky minister pre európske záležitosti Vidar Helgesen. Nórsko však nezastavilo vyplácanie všetkých peňazí. Pokračuje vyplácanie tých, ktoré idú do občianskeho sektoru a na ktorých distribúcii sa podieľa spomínaná nadácia.
Peniaze svojim
Orbánova vláda má s civilným sektorom dlhodobé spory a snaží sa nezávislé občianske združenia obmedzovať rovnako ako nezávislé médiá či politickú opozíciu. Naopak, masívne finančne podporuje len nominálne nezávislé spolky blízke Fideszu, ktoré za vládnu stranu viedli aj predvolebnú kampaň. Snahu získať kontrolu nad nórskymi fondmi analytici hodnotia ako snahu získať kontrolu nad posledným nezávislým zdrojom peňazí prichádzajúcim do Maďarska, ktorý vláda ešte plne nekontroluje a nedokáže ho tak využívať na financovanie vlastnej klientely.
Vyprať špinavé peniaze? V Maďarsku to nie je problém
Stačí si zakúpiť štátne dlhopisy za päť miliónov forintov (16 500 eur) so splatnosťou na päť rokov. - Daňový expert označuje možnosť ukladať čierne peniaze legálne za druh daňovej amnestie.
http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-sveta-financii-126/vyprat-spinave-peniaze-v-madarsku-to-nie-je-problem-617269
Súd v Győri odsúdil Slováka za lúpež v zlatníctve na 10 rokov väzenia
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-slovak-lupez-trest/83687-clanok.html
„Rešpektovať!“ - V. Orbán volá po autonómii Maďarov v strednej Európe
„Maďari žijúci v Karpatskej kotline sú oprávnení mať dvojaké občianstvo a taktiež autonómiu,“ povedal V. Orbán, podľa ktorého musia krajiny EÚ i samotná únia rešpektovať Maďarsko.
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/820956-orban-urcil-priority-chce-autonomiu-pre-madarov-v-europe/
Orbán je znovu premiérom, opozícia ho kritizuje
Nepredstavil žiadny vládny program
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/820701-orban-je-znovu-madarskym-premierom-opozicia-ho-kritizuje/
Nemecko je významným strategický partner Maďarska, vyhlásil Orbán
http://www.teraz.sk/zahranicie/nemecko-madarsko-orban/83712-clanok.html
Orbán sa stretne s Merkelovou, rozoberať plánujú Ukrajinu
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/819736-orban-sa-stretne-s-merkelovou-rozoberat-planuju-ukrajinu/
Pre bombovú hrozbu evakuovali automobilku Mercedes v Kecskeméte
http://www.topky.sk/cl/11/1395657/Pre-bombovu-hrozbu-evakuovali-automobilku-Mercedes-v-Madarsku
Maďarsko na nebesky pokojných fotografiách
Hobby budapeštianskeho fotografa Adama Dobrovitsa sa zmenilo v seriózne povolanie, povyhrával kopu ocenení...
http://refresher.sk/14946-Madarsko-na-nebesky-pokojnych-fotografiach
Krásna slovensko-maďarská herečka
Vica Kerekes ako Penélope Cruz: Spraví novú verziu filmu Chilli, sex a samba?
http://www.pluska.sk/soubiznis/domaci-soubiznis/vica-kerekes-ako-penelope-cruz-spravi-novu-verziu-filmu-chilli-sex-samba.html
Komu sedí ruský model
6. mája 2014 - (Peter Morvay - komentare.sme.sk)
K Rusku či Číne vzhliadajú tí, ktorým nevyhovujú prísne európske protikorupčné pravidlá. Naivný je ten, kto si myslí, že sa s Ruskom dá apoliticky obchodovať, hovorí v rozhovore pre maďarský internetový server hvg.hu americká historička Anne Applebaumová. Rusko samo to vidí inak a medzi politikou a biznisom nerozlišuje. Presnejšie by však bolo povedať, že nejde ani tak o naivitu. Ani väčšina západných politikov a podnikateľov, ktorí odmietajú účinné sankcie proti Rusku a tvrdia, že s Moskvou treba ďalej obchodovať a že je možné tieto vzťahy udržať v rovine čistého biznisu, nie je taká hlúpa, aby tomu naozaj verila. Najmä nie po opakovanom ruskom vydieraní „energetickou zbraňou“ a po Ukrajine. Ide skôr o to, že im krátkodobý zisk z nerušeného obchodovania s Ruskom a s ním spojená spokojnosť voličov pripadajú dôležitejšie než hrozby spojené s týmto obchodovaním, ktoré sa možno do budúcich volieb nijako neprejavia. Uvažovanie za horizont ďalších volieb aj tak nie je ich silnou stránkou. Ešte horšie je to v prípade politikov, akým je maďarský premiér Viktor Orbán, ktorého má Applebaumová spolu so svojím manželom, poľským ministrom zahraničia Radoslawom Sikorskim, stále tendenciu obhajovať. Orbánova dohoda s Ruskom o dostavbe maďarskej atómovej elektrárne Paks nevychádza z naivnej neznalosti ruského modelu úzkeho prepojenia ekonomiky s politikou. Práve naopak. Orbán tento systém chápe veľmi dobre, napokon, doma buduje tiež niečo podobné. Obchodné vzťahy s Ruskom (Čínou a všakovakými diktatúrami) sa snaží prehĺbiť práve preto, lebo je mu tamojší politicko-ekonomický model oveľa bližší než ten západný. Neprekáža mu, že je ruská pôžička na dostavbu elektrárne podmienená politicky, lebo tou požiadavkou nebude odbúranie korupcie a mafiánskych pomerov. Rusku určite neprekáža, že peniaze orbánovská klientela rozkradne, ako by to mohlo prekážať pri európskych dotáciách. Z rovnakého dôvodu majú lídri rôznych afrických kleptokracií radšej investorov z Číny než zo Západu. Z rovnakého dôvodu podporujú oligarchovia a separatisti na východe Ukrajiny pripojenie sa k Rusku a nie priblíženie sa Európskej únii. A z rovnakého dôvodu Rusko podporujú mnohí európski extrémisti, nacionalisti a populisti. Rozhodne nie z naivity a neznalosti, práve naopak. Veľmi dobre vedia, čo im vyhovuje a kam skutočne patria.
Ustanovujúcou schôdzou vznikol nový 199-členný parlament
http://www.teraz.sk/zahranicie/ustanovujucou-schodzou-vznikol-novy-m/83407-clanok.html
Prezident János Áder: V Maďarsku je potrebné posilniť občiansku spoločnosť západného typu
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-ustanovujucou-schodzou-vznikol-novy-199-clenny-parlament/260532
L. Kövér opäť predsedom maďarského parlamentu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-laszlo-kover-parlament/83447-clanok.html
Maďarskí poslanci si za podpredsedu parlamentu zvolili skinheda
http://aktualne.atlas.sk/madarski-poslanci-si-za-podpredsedu-parlamentu-zvolili-skinheda/zahranicie/europa/
Slovenský parlamentný hovorca prevzal mandát
http://www.slovaci.hu/sk/aktuality/1-latest-news/402-2014-05-06-13-00-32.html
Slovák v maďarskom parlamente bude bez hlasu
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/313473-slovak-v-parlamente-bude-bez-hlasu/
Jediná listina s jediným možným víťazom
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/183-archiv-politika/1124-bojkotujme-narodnostnu-as-parlamentnch-volieb
Fidesz má opäť ústavnú väčšinu - Neférové voľby?
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/154-politika3-politika3/1164-fidesz-ma-opa-ustavnu-vainu-neferove-voby
Orbán sa obracia smerom na východ
Orbánovci pre peniaze opakovane poklonkujú východným diktátorom. Výmena ministra zahraničia môže potvrdiť, že prioritou Maďarska už nie je Západ.
5. mája 2014 - (Peter Morvay - sme.sk)
„Túto knihu by mali čítať na stredných školách, v knižniciach a dedinských čitateľských krúžkoch,“ pochválil minulý týždeň v Budapešti poslanec vládneho Fideszu a honorárny konzul Kazachstanu János Horváth maďarské vydanie životopisu kazašského prezidenta Nursultána Nazarbajeva. Dielo ako príklad 1500 rokov trvajúceho kazašsko-maďarského priateľstva chválil i minister pre rozvoj vidieka Sándor Fazekas. „Nazarbajev je skvelý, medzinárodne uznávaný štátnik,“ povedal minister. Zdôraznil, že „otváranie sa Východu“, charakterizujúce zahraničnú politiku vlády Viktora Orbána, má kultúrny aj ekonomický rozmer. Kniha oslavujúca stredoázijského diktátora patrí do kultu osobnosti, ktorý si tento bývalý komunistický funkcionár pestuje. Maďarské vydanie podporila spoločnosť MOL a Horváthova firma taktiež pôsobiaca v energetike. Orbán v pondelok od prezidenta Jánosa Ádera prijal poverenie na zostavenie svojej tretej vlády. Nie je jasné, prečo sa to stalo až mesiac po voľbách, v ktorých získala jeho strana Fidesz opäť dvojtretinovú parlamentnú väčšinu.
Zmena orientácie
O plánoch a zložení novej vlády sa stále len špekuluje. Jedinou istotou je, že ministrom zahraničia už nebude János Martonyi, ktorý tento post zastával v prvej a druhej Orbánovej vláde. Podľa týždenníka HVG by mal odísť i doterajší štátny tajomník ministerstva Zsolt Németh. Németha dočasne nahradí bývalý Orbánov hovorca a následne poverenec pre „otváranie sa Východu“ Péter Szijjártó. Ten by mal po čase prevziať aj Martonyiho miesto. Ide o významnú symbolickú zmenu. Martonyi i Németh patria k slabnúcemu „euroatlantickému“ krídlu Fideszu, ktoré podporuje západnú orientáciu Maďarska a vzťahy so spojencami v EÚ a NATO.
Čína a Rusko
Orbán a Szijjártó v skutočnosti riadia zahraničnú politiku Maďarska už roky. Za svoju prioritu, naopak, viackrát označili vzťahy s Čínou, Ruskom, arabským svetom a strednou Áziou. Orbán a Szíjjártó ako premiérov emisár navštevovali tieto krajiny, aby tam získali investície a financie. Ministerstvo zahraničia síce hralo marginálnu úlohu, pokiaľ ho však viedli Martonyi a Németh, bolo možné stále sa tváriť voči spojencom, že „otváranie sa Východu“ je len doplnkom západnej orientácie krajiny. Ich nahradenie Szíjjártóom by znamenalo definitívne a formálne potvrdenie východnej orientácie.
Obdiv i pragmatizmus
Orbán smeruje na východ z ideologických aj pragmatických dôvodov. Často opakuje, ako Západ upadá a Východ je na vzostupe, vyjadruje svoj obdiv k silným východným režimom a ich vodcom. „Turecký príklad je pre Maďarsko povzbudením, hovorí nám, že ak sa národ správne spojí a jeho lídri mu dajú program vhodný pre rozvoj, všetko sa podarí,“ chválil vlani tureckého premiéra Tayipa Erdogana pri návšteve v Ankare. „Dúfam, že pôjdeme rovnakou cestou,” povedal Orbán v čase, ked svet Erdogana odsúdil pre krvavé potlačenie demonštrácií. Orbán sa snaží o dobré vzťahy s Ruskom, je opatrný pri hodnotení diania na Ukrajine. Uzatvoril s Moskvou dohodu o dostavbe maďarskej atómovej elektrárne Paks a o ruskej vládnej pôžičke v hodnote asi 10 miliárd eur na financovanie stavby. Investície a pôžičky z Východu majú nahradiť investície zo Západu a európske dotácie, o ktoré Maďarsko pre politiku Orbánovej vlády prichádza či môže prísť.
Bývalí členovia maďarskej gardy majú právo zastrašovať
5. mája 2014 - (Peter Morvay - sme.sk)
Rasisti medzi sudcami nie sú výnimkou. Svedčí o tom rozhodnutie súdu o protirómskych pochodoch. Cigáni sú skupina obyvateľstva oddelená od ostatných odlišným spôsobom života založenom na vyhýbaní sa práci a na morálke, ktorá si nectí súkromný majetok a pravidlá vzájomného spolužitia. Hodnoty zvyšku spoločnosti im nič nehovoria. To nenapísal Kotleba, ale sudkyňa z maďarského mesta Gyula v odôvodnení rozsudku, ktorým odmietla rozpustiť krajne pravicovú polovojenskú organizáciu založenú členmi bývalej Maďarskej gardy. Pochodovať v uniforme je podľa nej základným občianskym právom, i keď to budí strach. Neplatí vraj ani to, že sa organizácia zúčastnila na zastrašovacích pochodoch cez rómske osady. Jej členovia síce pochodovali, mohli to však robiť iba ako súkromníci a nie ako členovia organizácie. Rasisti a blázni su všade, prečo by bol sudcovský zbor výnimkou. O pomeroch v krajine vypovedá skôr to, čo sa dialo po takomto rozsudku. Žiadna sláva. Protestovali aktivisti a opozícia, nadriadení sudkyne však oznámili, že nič neurobia pred odvolacím konaním, ktorý rozsudok a jeho odôvodnenie azda zruší, a tým celú vec vyrieši. Vláda a Fidesz len zaryto mlčia.
V Maďarsko za 24 hodín zasahovali hasiči po víchrici v 45 prípadoch
http://www.hlavnespravy.sk/v-madarsko-za-uplynulych-24-hodin-zasahovali-hasici-po-vichrici-v-45-pripadoch/263133
Tragédia v Segedíne: Chlapec vyskočil zo zamknutého bytu, chcel ísť do školy
http://www.cas.sk/clanok/281186/tragedia-v-madarsku-chlapec-vyskocil-zo-zamknuteho-bytu-chcel-ist-do-skoly.html
Maďari odchádzajú za prácou do zahraničia
Za hranice ich vycestovalo takmer 600-tisíc
http://aktualne.atlas.sk/madari-odchadzaju-za-pracou-do-zahranicia-za-hranice-ich-vycestovalo-takmer-600-tisic/zahranicie/europa/
Maďarské priemyselné ceny v marci klesli
http://ekonomika.sme.sk/c/7192047/madarske-priemyselne-ceny-v-marci-klesli.html
Silný vietor v Szombathelyi strhol kríž z veže kostola
http://www.teraz.sk/zahranicie/vietor-szombathelyi-kriz-madarsko/83221-clanok.html
Slovenský tenista Martin Kližan získal v Mníchove druhý singlový titul na okruhu ATP
http://www.teraz.sk/sport/klizan-mnichov-tenis-atp/83208-clanok.html
Magyar Nemzet: Ruská tajná služba zintenzívnila svoju činnosť v Maďarsku
http://www.sme.sk/c/7189097/ruski-tajni-sa-aktivizovali-v-madarsku-pisu-tamojsie-noviny.html
Prvá zahraničná cesta Andreja Kisku povedie do Budapešti
http://www.teraz.sk/slovensko/prva-zahranicna-cesta-kiska/83163-clanok.html
Program Slovenského inštitútu v Budapešti (Máj 2014)
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.pdf
Prezentácia historického časopisu KOR/RIDOR
V priestoroch veľkej sály Slovenského inštitútu v Budapešti sa 6. mája 2014 predstavil nový slovensko-maďarský dvojjazyčný historický časopis pod názvom KOR/RIDOR. Časopis, ktorý spolutvoria slovenskí a maďarskí historici vznikol v spolupráci Výskumného ústavu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VÚ CSSM), Historického ústavu SAV (HÚ), ako aj za podpory Centra spoločenských vied Maďarskej akadémie vied (CSV MAV), či slovenského Fórum Inštitútu. Štvrťročné periodikum má predstavovať popri Slovensko-maďarskej zmiešanej komisii historikov jedinečnú platformu na pravidelnú vzájomnú odbornú interakciu národných historiografií a zároveň priestor pre najnovšie diela, štúdie a poznatky slovenských a maďarských historikov, respektíve iných odborníkov. Časopis, ktorého názov je odvodený od pomyselného spoločného koridoru slovenských a maďarských dejín bude vychádzať štyrikrát za rok, pričom nepárne čísla budú v maďarskom jazyku a párne čísla naopak v jazyku slovenskom. Súčasťou jednotlivých čísiel časopisu sú pravidelné rubriky, v rámci ktorých sa predstavujú maďarskej, respektíve slovenskej odbornej verejnosti osobné profily historikov zo Slovenska, alebo Maďarska, ako aj recenzie, či kritiky aktuálnych štúdií a monografií. Ročník 2014 časopisu ako aj celý projekt KOR/RIDOR na pôde Slovenského inštitútu predstavil predseda CSSM Ján Fuzik, ktorý vyzdvihol, že projekt má aj napriek náročnému štartu, predovšetkým vzhľadom na financovanie, šancu byť unikátnym priestorom na odborný dialóg medzi slovenskými a maďarskými historikmi. Generálny riaditeľ CSV MAV Pál Fodor doplnil, že nový časopis predstavuje do istej miery základ na lepšie spoznanie slovenských a maďarských pozícií pri bádaní spoločných dejín, pričom je pozitívne, že editori časopisu sa nevyhýbajú ani pálčivým témam ako asimilácia, dvojaká identita, či historická naratíva alebo historická pamäť. Jednotlivé čísla aktuálneho ročníka predstavil odborný pracovník Historického ústavu MAV László Szarka, ktorý zhrnul, že odborná diskusia, ako aj vzájomná konštruktívna kritika predstavuje jedinečný spôsob ako sa posunúť bližšie k akceptovaniu a pochopeniu slovenských a maďarských pozícií pri bádaní uhorských, maďarských alebo československých, či aj slovenských dejín. Editori časopisu József Demmel (VÚ CSSM) a Tünde Lengyelová (HÚ SAV) doplnili, že platforma KOR/RIDORU predstavuje spôsob ako zahrnúť obe národné historiografie nielen do vzájomnej diskusie, ale spoznať takmer v reálnom čase výsledky najnovších bádaní slovenskej a maďarskej historickej vedy. Prezentáciu publikácie, ktorej sa zúčastnila mnohopočetná, najmä odborná verejnosť moderátorsky viedol pracovník HÚ MAV Csaba Katona. Vydanie prvého ročníka časopisu KOR/RIDOR finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Ministerstvo ľudských zdrojov Maďarska. (mzv.sk/sibudapest)
Debutant Ondrej Štefánik na 21. medzinárodnom knižnom festivale v Budapešti
Medzinárodný budapeštiansky knižný festival (24.-27. apríl 2014) už tradične poskytuje priestor Festivalu európskych debutantov, ktorý sa konal 26. apríla 2014 v komplexe Millenáris na Budínskej strane hlavného mesta Maďarska. Zo Slovenska pozvanie dostal Ondrej Štefánik, finalista Anasoft Litera 2013, ktorý sa zúčastnil tradičného okrúhleho stola debutantov pod vedením literárnej teoretičky Dr. Anny Gács. Mladí autori otvorene diskutovali o postavení súčasnej literatúry vo svojej krajine, o stratégiách mladých literátov, ako skĺbiť pracovné povinnosti v zamestnaní, tak na akademickej pôde ako aj v iných sférach života s vlastnou literárnu tvorbu. O. Štefánika na festivale sprevádzala literárna agentka Aňa Ostrihoňová. Pri príležitosti festivalu debutantov boli uverejnené maďarské a anglické preklady noviel pozvaných autorov nielen v oficiálnom katalógu European First Novel Festival 2014, ale aj v prestížnom literárno-spoločenskom týždenníku Élet és Irodalom a v 92. čísle Magyar Lettre Internationale. Práve Magyar Lettre Internationale pri príležitosti knižného festivalu vydalo aj mimoriadne číslo v anglickom jazyku, taktiež s novelou O. Štefánika, ako aj s ilustráciami od slovenského výtvarníka Stana Masára. Zahraničné kultúrne inštitúty v Maďarsku združené do EUNIC Hungary, medzi nimi aj Slovenský inštitút v Budapešti, ako partneri 21. medzinárodného knižného festivalu, zorganizovali premiérovú recepciu po prezentácii debutantov z 19 krajín Európy. (mzv.sk/sibudapest)
Dunajská regata pri príležitosti 10. výročia vstupu krajín V4 do Európskej únie v Budapešti
Hlavné mesto Maďarska zorganizovalo veľkolepé oslavy 10. výročia vstupu do Európskej únie. Tri najväčšie podujatia sa sústredili na nábrežie Dunaja a prilákali približne 100 tisíc návštevníkov. Dunajská regata sa stala na budínskom nábreží centrálnou oslavou, nad ktorou prevzali záštitu manželky prezidenta Maďarska a Poľska. Hlavným organizátorom podujatia bolo Vedomostné centrum Józsefa Antalla, partnermi boli aj Slovenský inštitút a Poľský inštitút v Budapešti, ako aj Medzinárodný vyšehradský fond. Celodenný program ponúkal návštevníkom pestrú paletu programov, napríklad aj tanečný dom krajín a kultúr V4, slovenskú kultúru reprezentoval Folklórny súbor LIPA, ktorý do novohradských a šarišských tancov s veľkým úspechom zapojil aj početné obecenstvo programu. Hlavným bodom podujatia bola Dunajská regata, na ktorej sa zúčastnili posádky univerzitných tímov z krajín vyšehradskej skupiny. Približne dvojkilometrovú trať od budovy Parlamentu po Technickú univerzitu absolvovala aj slovenská osemveslica zložená z poslucháčov Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a z Poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Slovenská účasť na regate bola rozšírená aj o prezentáciu cestovného ruchu v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy a Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch. Stánok Slovenska bol prístupný počas celodenného programu pre približne 15 tisíc návštevníkov podujatia, ktorí veľmi kladne ocenili aj v Maďarsku čoraz známejší a populárnejší slovenský produkt Horalky od firmy I.D.C. Hungária Zrt. (mzv.sk/sibudapest)
Mór Jókai (1825-1904) patrí v Maďarsku medzi najčítanejších autorov
http://www.topky.sk/cl/10003/1394889/Prozaik-Mor-Jokai-patri-v-Madarsku-medzi-najcitanejsich-autorov
Národná slávnosť na Devíne 2014
Slováci, nekradnite, nebojte sa a nespite, vyhlásil Marián Tkáč - Prítomnosť Mariana Kotlebu vzbudila vášne
http://www.teraz.sk/regiony/slovaci-nekradnite-nebojte-sa-a-nespi/83161-clanok.html
Svetový deň slobody tlače
Sloboda tlače na Slovensku je na dobrej úrovni, problémom sú však niektoré súdne spory s médiami.
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/818421-sloboda-tlace-je-u-nas-dobra-problemom-su-sudy/
Pietna spomienková slávnosť na Bradle
pri príležitosti 95. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika
Ivan Gašparovič: Musíme rozvíjať Štefánikove humanistické myšlienky
http://www.teraz.sk/slovensko/stefanik-bradlo-spomienka-gasparovic/83142-clanok.html
M. Glváč: Socha M. R. Štefánika sa vráti späť do Bratislavy
http://www.teraz.sk/slovensko/glvac-socha-stefanika-navrat-bratislava/83066-clanok.html
Na internete sú fotografie aj mapy z ciest M. R. Štefánika
http://www.webnoviny.sk/knihy/clanok/813921-na-internete-su-fotografie-aj-mapy-z-ciest-m-r-stefanika/
Komárňansko-Ostrihomská župa - Nitriansky samosprávny kraj
Hľadali, čo nás spája
28. apríla 2014 - (Anton Živčic - Naše Novosti)
Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry Úradu NSK, Krajské osvetové stredisko v Nitre a Vértes Agorája Tatabánya pod záštitou predsedu NSK Milana Belicu v spriatelenej Komárňansko-Ostrihomskej župe spoločne pripravili prezentáciu NSK s názvom Jarný pozdrav z Nitrianskeho kraja. Podujatie sa uskutočnilo 12. apríla 2014 v dome kultúry Vértes Agorája v Tatabányi. Súčasťou podujatia bolo otvorenie výstavy Skvosty Nitrianskeho kraja. Prezentovali ich fotografie najkrajších a najzaujímavejších miest, pamätihodností i prírodných krás Nitrianskeho kraja z tvorby fotoklubov z Nitry, Komárna, Nových Zámkov, Topoľčian a Topoľčianok. Slávnostného otvorenia výstavy sa zúčastnil hlavný predstaviteľ Komárňansko-Ostrihomskej župy, župan György Popovics. Predsedu NSK Milana Belicu, ktorému neodkladné pracovné povinnosti nedovolili zúčastniť sa podujatia, zastupoval podpredseda NSK Ladislav Marenčák. Na otvorení sa zúčastnili poslanec zastupiteľstva NSK, predseda komisie kultúry a športu zastupiteľstva NSK Miloš Záujec a vedúca Odboru školstva, mládeže, športu a kultúry Úradu NSK Ľubica Libová. Vernisáž spríjemnili žiaci ZUŠ J. Rosinského v Nitre. V priestoroch Múzea Tatabánya bola vernisáž výstavy „Ľudové textílie” zo zbierok múzeí v Nových Zámkoch, Komárne, Nitre, Leviciach a v Topoľčanoch. Jej kurátorkou bola Anna Sipos, etnológ Podunajského múzea v Komárne. V kultúrnom programe vystúpila ženská spevácka skupina Bádičanka z Bádic Hlavný program sa začal podvečer v Divadelnej sále Vértes Agorája. Organizátori podujatia priniesli pestrofarebnú kyticu uvitú z kvietkov umeleckej tvorby neprofesionálnych umelcov Nitrianskeho kraja i Komárňansko-Ostrihomskej župy. Každý kvietok mal inú farbu, inú vôňu a práve v pestrosti a rôznorodosti bola krása a neopakovateľnosť jednotlivých vystúpení. Hostí i účinkujúcich privítal viceprimátor mesta Tatabánya Csaba Bereznai. Na javisku sa predstavili ženský spevácky zbor Zoboralja zo Žirian, multiinštrumentalista Drahoš Daloš, klub moderného tanca Tosuma z Topoľčian, tanečno-športový klub Junilev z Levíc, umelci z národnostných menšín na území družobných žúp, zástupcovia maďarskej menšiny v Nitrianskom kraji: folklórna skupina Žibrica a zástupcovia slovenskej menšiny v Komárňansko-Ostrihomskej župe: Tanečná skupiny Červený mramor z Tardošu, folklórna skupina Dolina z Mane a folklórny súbor Tatabányai Bányász Táncegyüttes. Na záver podpredseda NSK Ladislav Marenčák pozdravil hostí a poďakoval sa účinkujúcim. Prezentácia Nitrianskej župy sa skončila malou ochutnávkou gastronomických špecialít Nitrianskeho kraja, ktorú pripravili žiaci a pedagógovia Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Komárne Najväčší úspech mal paprikáš zo sumca, ktorý sa podával s tvarohovými párancami. Celý slávnostný večer prebiehal v duchu vzájomného porozumenia a priateľstva, účinkujúci i predstavitelia oboch žúp ukázali úctu k tradíciám, lásku ku koreňom, plná sála obdivovala neopakovateľný entuziazmus a nasadenie neprofesionálnych umelcov, ktorí vo svojom voľnom čase vytvárajú kultúrne hodnoty a pomáhajú uchovávať odkaz predkov. Po zásluhe ich umelecké majstrovstvo ocenili diváci dlhotrvajúcim potleskom. Preskočila aj tá povestná iskra porozumenia medzi javiskom a hľadiskom. A v tom je jasná symbolika a posolstvo neopakovateľného večera, s ktorým sa rozlúčili i moderátori Martina Kertészová a Tibor Tóth: „Hľadajme spoločne vždy len to, čo nás spája.”
Tufový kameň z obce Prenčov kedysi vozili aj do Pešti
http://www.teraz.sk/regiony/obec-prencov-historia/83136-clanok.html
Univerzita Komenského oslavuje 95 rokov
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/316189-univerzita-komenskeho-oslavuje-95-rokov/
Na zámku v Bojniciach ožil príbeh rodiny Korvínovcov-Huňadyovcov
http://www.teraz.sk/regiony/zamok-bojnice-strasidla/82877-clanok.html
Prvý filmový festival v Hriňovej je zameraný na folklór
http://www.teraz.sk/kultura/hrinova-filmovy-festival-folklor/82829-clanok.html
Prezident J. Áder poveril V. Orbána zostavením novej vlády
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/818946-madarsky-prezident-poveril-orbana-zostavenim-novej-vlady/
Prvá cesta premiéra Orbána v treťom vládnom cykle povedie do Poľska
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-prva-cesta-polsko-madarsko/83156-clanok.html
Orbánova aréna
30. apríla 2014 - (Klaudia Lászlóová - Plus 7 dní)
Maďarský premiér si v rodnej obci vystaval pomník - futbalový štadión, kam sa zmestí viac divákov, než má dedina obyvateľov Diváci na štadióne Pancho Aréna v maďarskej dedine Felcsút vítali poslednú aprílovú sobotu nástup mužstiev na trávnik nadšenými ováciami. Nečudo, veď išlo o prvý prvoligový zápas na celkom novom štadióne, ktorý drevenými a medenými klenbami nad hľadiskom pripomína viac chrám ako športovisko a v malej dedine blízko Budapešti pôsobí medzi ošarpanými domami naozaj bizarne.
Kto im drukuje?: Domáce mužstvo Puskás akadémia FC nastúpilo proti Videotonu FC Székesfehérvár - domáci sú na dvanástom mieste, Videoton je tretí. Ovácie pokračovali, keď sa hra začala výkopom brankára domácich, inak Slováka Ľuboša Hajdúcha. No a potom si všimnete, že všetko skandovanie prichádza z tribúny fanúšikov hostí, ešte aj vtedy, keď na bránku útočia domáci. Na tribúne domácich sa jediný nadšenec pokúša strhnúť dav na skandovanie - ale, zdá sa, že zbytočne. „Székesfehérvár je len štyridsať kilometrov odtiaľto, a tak prišlo veľa fanúšikov Videotonu,” hovorí organizátor zápasu.
Malá dedina - veľká hra: Prečo má vlastne mužstvo na strednej priečke ligy takýto pompézny štadión? Premiér Viktor Orbán, rodák z Felcsútu, je stále riadnym členom miestneho mužstva. Aj keď od roku 2005 si ani raz nezahral, mohlo by to stačiť ako vysvetlenie. Lenže futbalové dianie vo Felcsúte sa netočí iba okolo štadióna Pancho Aréna. Orbán mal vyššie ambície, ako iba postaviť si pomník v podobe štadióna. Chcel vybudovať Futbalovú akadémiu Ferenca Puskása pre maďarské talenty a urobiť z rodiska európske centrum dorastu. A práve akadémii a dorastu má slúžiť štadión, aký v regióne nemá obdoby. Aké sú len pravdivé slová hymny domáceho mužstva - Felcsút - malá dedina, veľká hra! Monumentalita v ošarpanej dedine: Štadión za 3,8 miliardy forintov vybudovala Felcsútska nadácia na výchovu dorastu v rokoch 2012 - 2014 na pozemku, ktorý jej zadarmo prenajal Viktor Orbán na päťdesiat rokov. Premiér bol v roku 2004 prvým darcom nadácie, na ktorej aktivitách sa sám zúčastňoval. Štadión pripomína ďalšiu stavbu jeho prvého architekta - kostol v Siófoku. Klenby s poprepletanými drevenými ozdobami nad hľadiskom pre 3 500 ľudí „zožrali” dvetisíc kubíkov dreva. Trávnik sa od septembra do mája vyhrieva do hĺbky trinásť až devätnásť centimetrov. Kým štadión pripomína chrám, tak jeho areál je ako zámocký park - vysadili tu dvestotridsať stromov. Chodníky nesú mená spojené s futbalom a so štadiónom - po Orbánovi pomenovali parkovisko. V strede sa skvie ovenčená zlatá socha Ferenca Puskása, legendárneho maďarského futbalistu a trénera, ktorý však nemá s Felcsútom nič spoločné. Španieli prezývali Puskása Pancho, odtiaľ je aj názov štadióna. Socha stojí pred budovou Puskásovej futbalovej akadémie a okrem nej nadácia prevádzkuje Inštitút futbalu, archív a múzeum. Fanúšikovia teda nebudú do Felcsútu chodiť iba na zápasy, ale i do múzea, kde môžu vidieť celú Puskásovu pozostalosť dovezenú zo Španielska.
Ani halier zo štátneho: Viktor Orbán tvrdí, že pri stavbe štadióna neminuli ani halier z verejných peňazí. Podľa portálu www.nyugat.hu 2,7 miliardy forintov získala nadácia realizujúca výstavbu od súkromných darcov, a to v podobe daňovej úľavy. V praxi to vyzerá tak, že Orbánova strana Fidesz schválila v parlamente program podpory športu, v rámci ktorého sa firmy môžu rozhodnúť časť svojej dane venovať nejakej športovej inštitúcii. Felcsútska nadácia na výchovu dorastu takto podľa nyugat.hu získala od roku 2011 celkovo 6,8 miliardy forintov - najviac zo všetkých podobných inštitúcií v Maďarsku. Jej činnosť sa však pri športe nekončí. Nadácia začne od septembra prevádzkovať aj odbornú strednú školu poľnohospodársku a hoteliersku, ktorú postavili pre študentov akadémie, aby nemuseli chodiť do školy príliš ďaleko. Okrem toho kúpila a neskôr zrekonštruovala Hotel Sport a prevádzkuje arborétum v susednom Alcsúte. Reklama na hotel aj arborétum sa pomerne často objavovala na štadióne počas sobotňajšieho zápasu - spolu s firmou miestneho starostu Mészáros a Mészáros, s. r. o. Starosta Lorinc Mészáros je zároveň predsedom kuratória felcsútskej nadácie na výchovu dorastu. Podľa ľavicového denníka Népszabadság v roku 2013 pridelil svojej firme zákazku spojenú s výstavbou štadióna za milardu forintov. Výpočet možností nadácie sa stále nekončí - prevádzkuje vlastnú regionálnu káblovú televíznu stanicu o futbale, kúpila tiež úsek železnice aj so staničnými budovami a plánuje obnoviť premávku malej železnice. Zrekonštruovať sa chystá i neďaleký kaštieľ Habsburgovcov.
Dedinčania stále nechápu: Pred sobotňajším zápasom je dedina plná, najväčší hlúčik ľudí sa zbiera pred zmrzlinou, na jedinom mieste, kde sa dá občerstviť. Krčmu by ste márne hľadali. Na ceste je zápcha, autá blúdia hore-dolu a hľadajú si vchod na parkovisko podľa lístka. Skupinka ľudí postáva pri pokladniciach na tribúnu fanúšikov domácich - ale lístky sa dajú kúpiť už len na ďalšie zápasy. Tribúna Videotonu naozaj praská vo švíkoch, ale na tej pre domácich voľné miesta, paradoxne, sú. Aj tak je podivuhodne plná, veď by sa sem zmestil dvakrát celý Felcsút s tisícosemsto obyvateľmi. Tribúnu zdobia zástavy Maďarska a EÚ a na strane Videotonu im kontruje veľký červený nápis Baza Gomes - Fasa Gomes, tréner mužstva. Zatiaľ môžu byť prevádzkovatelia štadióna spokojní. Aj ďalšie dva prvoligové zápasy budú vo Felcsúte zrejme vypredané. Najbližšie bude Puskás akadémia hrať s Debrecínom a Györom, ktorých kluby sú na prvých dvoch priečkach. Nateraz to vyzerá vzrušujúco, ale špička futbalu si ani v budúcnosti na prepychovej Pancho Aréne nezahrá. UEFA zaradila štadión do druhej kategórie. Teoreticky to teda stačí „len” na predkolá európskych pohárových súťaží.
Športový Tádž Mahál
Príkladov, ako sa zo štadióna môže stať osobný pomník, je veľa. Prospekt Lenina premenovali na Prospekt Putina. To je však tá najmenšia zmena, ktorou Groznyj za posledné dve desaťročia prešiel. Tam, kde stál niekdajší prezidentský palác, je dnes park, tam, kde bola škola a obchodný dom, stojí nová mešita. A tam, kde nebolo nič, je nový štadión! Prvá etapa športovo-rekreačného komplexu, ktorý tu má postupne vyrásť približne za 30 miliónov eur. Spolu s tréningovým ihriskom s atletickou dráhou a tréningovým ihriskom s umelým pokrytím. Pribudnúť má hotel, krytá športová hala, bazén, hipodróm. Ako nás pred štyrmi rokmi informoval Salman Dalakov z čečenského ministerstva športu, ich prezident Ramzan Kadyrov sa obrátil na prezidenta Vladimira Putina s prosbou, aby túto stavbu podporil, a z Moskvy prišla kladná odpoveď. A tak má Groznyj štadión pre futbalový klub Terek s hľadiskom pre 30-tisíc divákov. Prečo? Čečenci sa vraj chcú uchádzať o majstrovstvá sveta vo futbale. Nešetrili na ničom. Krytý štadión, ihrisko zospodu vykurované teplou vodou, osvetlenie schopné pracovať v deviatich režimoch s rôznou intenzitou osvetlenia. Úctyhodné dielo. A zmysluplné, pretože, ako povedal Ramzan Kadyrov, Čečenci už nechcú víťaziť vo vojne, ale v športových súťažiach. Česi majú zasa Drnovice. Tamojší klub kedysi hral prvú ligu, ale pre finančné problémy sa prepadol do druhej a potom skrachoval. Uprostred dediny ani nie s dvoma tisíckami obyvateľov však dnes stojí štadión pre osemtisíc divákov! Spomínate si ešte na slová nášho premiéra spred dvoch rokov? „Verím, že za tejto vlády budeme otvárať národný futbalový štadión.” Štadión by mal mať podľa Fica 15- alebo 20-tisíc sedadiel, pričom by spĺňal kritériá UEFA. „Nemám žiadne veľké oči,” povedal.
Na Sziget prídu Blink-182, Outkast a Manic Street Preachers
http://www.teraz.sk/kultura/na-sziget-pridu-blink-182-outkast/82781-clanok.html
Slovenské zárobky tromfli české
Málokomu zo Slovenska sa oplatí odísť za robotou do Maďarska, kde priemerný zárobok zaostáva za Slovenskom o 117 eur.
http://www.aktuality.sk/clanok/252055/u-nasich-susedov-zarobime-menej-prieskum-ukazal-ze-doma-mame-lepsie-platy/
Hedvige odkazujú, že majú svedka
Obhajca Roman Kvasnica hovorí, že doteraz o svedkovi nikto nehovoril.
2. mája 2014 - (sme.sk / sita)
Viac ako sedem rokov po udalosti v nitrianskom parku námestník generálneho prokurátora Peter Šufliarsky naznačil, že prokuratúra má svedka, ktorý v ten deň Hedvigu Malinovú videl. „Vypočuli sme aj svedkov, ktorí nejakú udalosť bezprostredne vnímali, ale aj ktorí získali sprostredkované informácie,” tvrdil Šufliarsky v televízii TA3. Na otázku, či teda existuje niekto, kto 25. augusta 2006 „bol na mieste a niečo videl”, odvetil, že podľa jeho informácií takýto „svedok” existuje. Bližšie to však nevysvetlil. Prokuratúra obžalovala Hedvigu z krivej výpovede. Tvrdí, že si vymyslela národnostne motivovaný útok a chce ju vidieť pred súdom. Jej advokát Roman Kvasnica považuje Šufliarskeho výroky o priamom svedkovi za „vytváranie mediálneho tlaku na súd”. V TA3 diskutoval len žalobca, Kvasnica povedal, že jeho ani jeho klientku nevolali. „Pri posudzovaní vystúpenia pána Šufliarskeho treba povedať, že je to človek, ktorý má predovšetkým blízky vzťah s pánom Kaliňákom, čo vysvetľuje mnoho vecí,” tvrdí o prokurátorovi a ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi Kvasnica. Hovorí, že za celé roky vyšetrovania nepočul o tom, že by existoval nejaký svedok útoku na Hedvigu. „Boli vypočuté nejaké osoby, ktoré ju videli po útoku.” Kvasnica vraví, že teraz ide o „mediálne vyvažovanie”. V stredu bola v Bratislave veľká akcia na podporu Žákovej-Malinovej s názvom „Dnes Hedviga, zajtra ty?” Prišlo na ňu viac ako 500 ľudí s transparentmi v slovenčine a maďarčine. Akciu usporiadal Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku. „Zo všetkých útrap, ktoré som za tie roky zažila, moment útoku bol pre mňa najmenej bolestivý. Silu na ďalšie riešenie prípadu získam iba vedomím, že nie som sama,” napísala demonštrantom Hedviga v liste. Dnes žije v Maďarsku, prijala aj maďarské občianstvo.
V Bratislave demonštrovali na podporu Malinovej
http://www.sme.sk/galeria/3509/v-bratislave-demonstrovali-na-podporu-malinovej/?list=1
Mládeži SNS nebolo umožnené protestné zhromaždenie
http://www.teraz.sk/slovensko/rafaj-sns-mladez-protest/82891-clanok.html
Maďari chystajú protest za Malinovú, hovoria o rokoch traumy
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/814791-madari-chystaju-protest-za-malinovu-hovoria-o-rokoch-traumy/
Súdne pojednávanie s Evou V. pre jej zdravotný stav bude 22. mája
http://www.teraz.sk/zahranicie/eva-v-sud-odvolanie-odrocenie/83273-clanok.html
Rezešovú dcéru odviezli na vyšetrenie do nemocnice
http://www.teraz.sk/zahranicie/rezesovu-dceru-odviezli-na-vysetrenie/82805-clanok.html
Prečo chcú nový proces? Maďarská prokuratúra otvorene o nehode Evy Varholíkovej
http://www.pluska.sk/krimi/domace-krimi/preco-chcu-novy-proces-madarska-prokuratura-otvorene-nehode-ev-y-varholikovej.html
Prieskum: V marci by parlamentné voľby vyhral Smer-SD pred OĽaNO a KDH
http://www.hlavnespravy.sk/v-marci-by-parlamentne-volby-vyhral-smer-sd-pred-olano-a-kdh/257302
Rakúske a maďarské pohraničie je splnený sen o lacnom bývaní
Wolfsthal, Kittsee, Rajka či Bezenye sú čoraz viac slovenskými dedinkami.
29. apríla 2014 - (Barbora Kalinová - sme.sk)
Na vynovenom detskom ihrisku v maďarskej dedinke Bezenye pár kilometrov od Bratislavy sa každé ráno stretávajú štyri slovenské mamičky s deťmi. Ani jedna z nich nehovorí po maďarsky, napriek tomu sa rozhodli presťahovať do pohraničnej dediny. „Nie je to až taký problém, v dedine žije aj chorvátska menšina. Naše deti tu chodia aj do škôlky, učiteľka sa s nimi dohovorí po chorvátsky,“ hovorí Eva Ondrášková, matka na materskej, ktorá tu žije už sedem rokov. Väčšina miestnych Slovákov dochádza za prácou do Bratislavy. Dve z matiek na ihrisku sú učiteľky, ich deti budú chodiť do školy za hranicu. Bezenye pôsobí ako tradičná dedina so starými domami, kostolom, jednými potravinami a krčmou. Navigačné tabuľky a nápisy na obchodoch sú však v maďarčine, slovenčine aj chorvátčine.
Z panelákov Bratislavy
Eva Ondrášková s manželom sa sem presťahovali hneď po svadbe. Predtým obaja bývali u rodičov v bratislavských bytovkách. V Bratislave a okolí bolo všetko predražené, Bezenye ich dostal na nízku cenu. „Kúpili sme si starší dom so záhradou, ktorý sme si postupne zrekonštruovali,“ hovorí Eva. „Keď sme potrebovali niečo vybaviť alebo zohnať, napríklad murára alebo maliara, nebol to problém. Domáci sú veľmi ochotní a pomôžu.“ Po maďarsky nehovorí ani jeden člen rodiny, ale dohovoria sa rukami-nohami. Slováci v Bezenye fungujú ako komunita napriek tomu, že ich domy sú roztrúsené po celej dedine. Každý piatok sa stretávajú v miestnej krčme. Matky sa sťažujú len na zlú dopravu. Bezenye a Bratislava nie sú prepojené autobusmi, treba prestupovať. Ak nemáte auto, cesta môže trvať aj vyše troch hodín. „Máme iba jedno auto, čo býva problém.“
Farebná Rajka
Oveľa známejšia pre Bratislavčanov je susedná Rajka. To je iný typ dediny. Za príjemnou maďarskou dedinou so starými rodinnými domami, obchodmi, poštou či čárdou je tabuľa s preškrtnutým názvom Rajka a za ňou iný svet. Na každej strane cesty nová štvrť domov. Na jednej nápis Raj v Rajke a na druhej Rajka Green Park. Obe pripomínajú americké predmestie, miestami stavenisko. Domy sa na seba podobajú, každý je však trochu iný, hýria rôznymi farbami. Vo vzorovom dome na začiatku štvrte nás zamestnankyňa požiadala, aby sme si interiér nefotili. „Žije tu už veľa Slovákov a máme strach, že by nás mohli vykradnúť,“ vysvetľuje. Simona, matka na materskej, hovorí, že do Rajky prišli z paneláku v Petržalke. „Máme príjemných susedov, takže s nimi občas trávime čas.“ Len vo štvrti Raj v Rajke býva vyše 220 rodín. Na rozdiel od Bezenye odtiaľ jazdí do Bratislavy priamy autobus.
Na protest
Partnerov Mareka a Radeka do Rakúska vyštvala najmä politická situácia. Odchod za hranice poňali ako formu protestu. Rozhodli sa po tom, ako v posledných parlamentných voľbách vyhral Smer. Do rakúskej dediny Wolfstahl aj ich prilákal projekt radových nájomných domov. Ide o 21 nových rodinných domov na konci slepej ulice na kopci priamo v dedine s výhľadom na krajinu. „Na začiatku sme si dohodli stretnutie so starostom, lebo sme vedeli, že takýto postup pohovorov v tejto dedine funguje. Keďže starosta má za ženu Slovenku, nepotrebovali ani vedieť po nemecky,“ vysvetľuje Marek Dvorský. Po nemecky zatiaľ nehovoria, ale učia sa. „Pôvodne sme si chceli kúpiť pozemok, ale starosta nám poradil projekt družstevných domov.“ Vo Wolfstahle žijú rok, patrili k prvým obyvateľom projektu. Teraz už na ulici býva 19 rodín. Platia mesačný nájom, síce vyšší ako v Bratislave, ale po desiatich rokoch si môžu dom odkúpiť. Partneri Marek a Rado majú veľký päťizbový dom s tromi podlažiami, dvomi terasami a záhradou, ktorá susedí s lesom. Za dvanásť minút sú autom v centre Bratislavy, kde obaja pracujú vo vlastnej reklamnej agentúre. „Rozhodli sme sa presťahovať mimo Slovenska po posledných parlamentných voľbách. Možno to bol tak trochu protest,“ priznávajú. „Samozrejme, spojilo sa to so snom mať dom a záhradu,“ dodáva Marek. Po zmenách v živnostenskom zákone si zrušili všetky živnosti na Slovensku. „Zakladáme si živnosť v Rakúsku. Platíme tam miestne dane, budeme tam platiť dane z príjmu a odvody. Keď už niekam máme dávať peniaze, tak nech aspoň vidieť výsledok,“ hovorí Marek.
Nemecká slovenčina
So slovenskými susedmi majú dobré vzťahy. S tými rakúskymi veľmi do styku neprichádzajú, väčšinu dňa trávia v Bratislave. „Na našej ulici sa s pár ľuďmi poznáme z videnia, sú to takí starí dedinčania, ktorí nás s úsmevom z diaľky zdravia a zakývajú nám,“ hovorí Radek. Dobré vzťahy si všímajú aj medzi matkami. Navzájom sa pozývajú do záhrad na detské gardenpárty. „Je perfektné vidieť, že deti sa rozprávajú nemecko-slovensky a rozumejú si,“ hovorí Marek. Vo Wolfstahle je obchod otvorený len dve hodiny denne, tovar si treba vopred objednať. Na nákupy jazdia autom do Kittsee. Marek s Radekom pociťujú problém v komunikácii. Po anglicky domáci nevedia. Úrady sú tiež podľa nich spomalené. Internet majú slovenský, rakúsky by trval veľmi dlho. „Tvrdo sa tu však dohliada, aby každý separoval odpad, v nedeľu sa nesmú robiť žiadne záhradné práce, treba si udržiavať pozemok alebo aspoň predzáhradku,“ hovorí Marek. Nepáči sa im, keď sa Slováci snažia zneužívať fungujúci sociálny systém. Vidia to napríklad na veľkých rodinách, ktoré si nárokujú prídavky na deti či neplatia daň za auto. „Je to sociálny štát, ale funguje práve preto, lebo to nikto nezneužíva. Tým, že ho zneužívajú, robia zlé meno ostatným Slovákom.“
Dedinky v pohraničí
RAKÚSKO:
Wolfstahl - 278 Slovákov - spolu 896 obyvateľov (k 1. 1. 2013);
Hainburg am Donau - 1247 Slovákov (562 mužov a 685 žien) - spolu 6 066 obyvateľov (k 1. 1. 2013);
Berg - 148 Slovákov - spolu tam žije 1142 obyvateľov;
MAĎARSKO:
Rajka - 500 Slovákov s trvalým pobytom, ale predpokladajú, že je tam o 1 000 Slovákov viac - spolu tam žije 2597 obyvateľov (k 1. 1. 2013);
Bezenye - približne 200 Slovákov (odhad) - spolu tam žije 1377 obyvateľov;
Dunakiliti - 150 Slovákov - spolu 1884 obyvateľov (k 1. 1. 2013).
Pár kilometrov za Košicami sú moderné cesty a pokoj
29. apríla 2014 - (Mikuláš Jesenský - sme.sk)
Hollóháza, Kéked, Abaújvár, Hidasnémeti, Totnyosnémeti. Názvy sú maďarské, obyvatelia z veľkej časti zo Slovenska. Maďarské pohraničie osídľujú Slováci aj pri Košiciach. - Matej Olexa (32) zo Ždane s priateľkou Jankou (28) z Modry žijú v malebnej obci Kéked pár kilometrov za hranicou. Na obrovskom zatrávnenom pozemku s dreveným altánkom žblnkoce potok, upokojujúce ticho pretína len hlasný štebot vtákov.
Príroda a cyklotrasy
„Práve preto som tu. Spočiatku som z toho chcel chalupu, potom som si to rozmyslel. Je tu vodovod, kanalizácia, plyn, internet, nádherné prostredie na konci sveta a perfektné cyklotrasy. Nič viac nepotrebujem. A navyše, kúpil som to za cenu, ktorá sa nedala odmietnuť,“ vysvetľuje Matej. V Kékede trvalo žije od roku 2010. Denne dochádza do práce v Čani pri Košiciach. Donedávna musel cestovať okľukou cez Hollóházu. Aj uvažoval, že dom predá a presťahuje sa späť na Slovensko. „Odkedy Maďari postavili krásnu novú cestu, v robote som za desať minút. Určite tu nebudem do konca života, ale teraz o odchode neuvažujem. Nič mi tu nechýba.“ Jediná nevýhoda je jazyková bariéra. Matej priznáva, že ovláda len dve slová: Nem tudom - neviem, a szia - nazdar. „Zatiaľ mi to stačí. Chodím sem len prespávať, väčšinu času trávim na Slovensku. Mladých ľudí tu nevidím, nie je ani príležitosť s niekým sa stretávať. A keď si s kamošmi chceme posedieť, zájdeme do Košíc. Autom je to necelá pol hodina.“ Jednu tretinu nehnuteľností v Kékede vlastnia Slováci, trvalo tu žije päť slovenských rodín, hovorí starosta Sándor Hunkár. „Žiadne problémy nemáme. Akurát že sa občas dajú ťažko zastihnúť, keď potrebujeme niečo riešiť. Ale vďaka nim sa do dediny vracia život. Opravujú domy, udržiavajú majetok, čo je obrovský prínos.“
Z garsónky do vlastného
Árpád Balogh s manželkou a tromi deťmi sa usadil v Tornyosnémeti. Žili v garsónke, u svokrovcov aj v podnájme v Košiciach, túžili po vlastnej streche nad hlavou. Pred jedenástimi rokmi kúpili za 250-tisíc korún starší rodinný dom, postupne ho opravujú. „V okruhu dvadsaťpäť kilometrov od centra Košíc kúpiť dom za prijateľnú cenu bolo nereálne. V Slanci chceli za zhnitú barabizňu z hlinených válkov osemstotisíc. Nechcel som sa zadlžiť. Nebolo nad čím uvažovať.“ Árpád pracuje v Košiciach, manželka učí v Seni, deti tam chodia do školy. Do Sene to trvá desať minút, po otvorení novej rýchlostnej cesty R4 je v Košiciach za polhodinu. Árpád aj vďaka znalosti jazyka zapadol. „Sused občas zájde na pohárik vína. Nedávno mi ďalší sused opravoval auto, ja som mu odniesol do servisu v Košiciach pokazené vodné čerpadlo. Bežní ľudia tu problémy nemajú.“
Maďarsku prospel vstup do EÚ, zaostalo však pre nestabilnú ekonomiku
http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsku-prospel-vstup-do-eu-zaostalo/82835-clanok.html
Péter Krekó: Nádej je veľká, aj napriek euroskepse
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/nadej-je-velka-aj-napriek-euroskepse-614449
Slovensko je 10 rokov v EÚ
http://www.teraz.sk/tag/slovensko-v-eu
Miroslav Lajčák: Užime si úspech plnými dúškami
Aspoň na chvíľu skúsme odložiť bokom naše prízemné spory a malicherné politikárčenia...
http://lajcak.blog.sme.sk/c/354887/Uzime-si-uspech-plnymi-duskami.html
M. Lajčáka prekvapil dôvod neúčasti P. Csákyho na slávnosti
„Historický okamih spred 10 rokov odštartoval novú kapitolu v dejinách Slovenska, ktorú dnes, s výnimkou hŕstky politických dobrodruhov, nikto nespochybňuje.“
http://www.teraz.sk/slovensko/lajcak-csaky-galavecer-neucast/82731-clanok.html
Lajčák v k 10. výročiu rozšírenia EÚ: Výstavba únie nie je uzatvorená
http://www.teraz.sk/zahranicie/lajcak-madarsko-eu-rozsirenie-vyrocie/82566-clanok.html
40. narodeniny Rubikovej kocky sa oslavujú po celom svete
http://kosztyova.blog.sme.sk/c/354819/rubik-kocka.html
Svätorečenie - Pápež František vyhlásil Jána XXIII. a Jána Pavla II. za svätých
http://www.teraz.sk/tag/svatorecenie
Mladí Židia z celého sveta pochodujú v Osvienčime
http://www.topky.sk/cl/11/1393667/Mladi-Zidia-z-celeho-sveta-pochoduju-v-Osviencime
Proti antisemitizmu protestovali v Maďarsku desaťtisíce ľudí
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/816761-proti-antisemitizmu-protestovali-v-madarsku-desattisice-ludi/
V Budapešti tisíce Maďarov si pripomenuli 70. výročie holokaustu
http://www.teraz.sk/zahranicie/pochod-budapestou-holokaust-vyrocie/82495-clanok.html
Počet útokov na Židov klesol, v Európe ale antisemitizmus silnie
http://aktualne.atlas.sk/pocet-utokov-na-zidov-klesol-v-europe-ale-antisemitizmus-silnie/zahranicie/azia/
V Osvienčime sa konal pochod za obete holokaustu. Do ulíc vyšli tisíce ľudí
http://www.aktuality.sk/clanok/252032/v-osviencime-sa-konal-pochod-za-obete-holokaustu-do-ulic-vysli-tisice-ludi/
Nebojme sa slovenčiny. Jazykové okienko sa od jesene vracia na RTVS
Ministerstvo kultúry kritizuje úroveň jazyka, moderátorom televízií či rádií by rado dalo vstupné testy.
25. apríla 2014 - (Matej Dugovič - sme.sk)
Najmä mladých chce od jesene verejnoprávna RTVS vzdelávať v obnovenom jazykovom okienku. Šestnásťtýždňový cyklus „Nebojme sa slovenčiny“ sa podľa hovorcu telerozhlasu Juraja Kadáša bude venovať atraktívnym, ale aj bežným témam. Relácia pod dohľadom Jazykovedného ústavu SAV sa dotkne aj toho, ako komunikovať napríklad s lekármi. „Je žiaduce a potrebné, aby pacient chápal, čo mu lekár hovorí. A aj naopak,“ hovorí autorka Miroslava Brezovská. Rovnako sa to podľa nej týka aj komunikácie s právnikmi alebo s pracovníkmi v banke.
Rozumieme úradníkom?
„Budeme sa venovať aj tomu, či je úradná slovenčina zrozumiteľná - a ak nie je, ako si s tým vieme poradiť a či máme vôbec snahu,“ hovorí Brezovská. Kadáš vraví, že v relácii budú hľadať odpovede aj na netradičné otázky. „Mladý divák najlepšie prijme informáciu, ktorá nie je strohá a podnecuje kreativitu.“ Jedna z otázok, ktorú by v okienku podľa neho mohli položiť, je napríklad, ako sa povie po slovensky „joystick“. Hoci témy by mohli osloviť najmä mladých, Brezovská tvrdí, že projekt by mohol aj pomôcť ľuďom nájsť si zamestnanie. „Ľudia si to často ani neuvedomujú.“ Mali by poznať napríklad, že neformálny prejav nepatrí na formálne podujatie. „Ak si to uvedomíme v rodnom jazyku, pomôže nám to aj v cudzom.“ „Jazykové okienka môžu byť prospešné, ak budú analytické a jazykový jav ukážu v širších súvislostiach, ako sú napríklad etymologické a historické,“ myslí si o snahe RTVS jazyková redaktorka Ingrid Hrubaničová. Ľudia dnes podľa nej neradi dostávajú odporúčania, čo je spisovné a čo nie, bez argumentov.
Jazykové trendy
Kultúru jazyka ovplyvňujú rôzne trendy, jedným z nich je podľa Brezovskej globalizácia. „Prináša negatíva aj pozitíva. Nie je možné sa však uzatvárať pred novými vplyvmi.“ V slovenčine je dnes podľa nej viac anglicizmov než kedykoľvek predtým. „Komunikácia sa zrýchľuje, je tendencia k skracovaniu. Prispieva to k väčšiemu počtu chýb, pretože nám v časovom strese uniknú.“ Jazykovú úroveň na Slovensku v apríli kritizovalo ministerstvo kultúry. Slabú úroveň jazyka vyčítalo napríklad médiám, hercom či marketingovým pracovníkom. „Je smiešne hnevať sa na zrkadlo, ktoré v tomto smere nastavuje správa o používaní štátneho jazyka,“ vraví hovorca ministerstva Jozef Bednár. Nejde podľa neho o kritiku, ale o zistenia. Na aký konkrétny jazykový problém narazili, ministerstvo neodpovedalo. Redaktorov a moderátorov televízií či rádií by ešte pred ich prvým vysielaním chceli podrobiť skúškam. RTVS odporúčajú využívať hlasového pedagóga. RTVS odpovedala, že napríklad spravodajské oddelenie už školí o štylistike, fonetike, ale aj o tom, čo je spisovné.
Na konferencii GLOBSEC sa zúčastnia všetci premiéri V4
http://www.teraz.sk/slovensko/konferencia-globsec-v4-premieri/82683-clanok.html
Konferencia GLOBSEC pritiahne na Slovensko svetové médiá
http://www.teraz.sk/slovensko/konferencia-globsec-slovensko/82479-clanok.html
Bratislava je najbohatšia, aká kedy v histórii bola. Predbehla už aj Viedeň
http://aktualne.atlas.sk/bratislava-je-piaty-najbohatsi-region-europy-nestiha-jej-ani-vieden/ekonomika/slovensko-a-ekonomika/
Trapas Duna TV sa stal hitom internetu
http://www.hir24.hu/Root/Shared/Pictures/2014/04/25/Fekvotamasz.gif
Technik sa náhodou dostal do živého vysielania...
http://www.cas.sk/clanok/279791/ups-to-sa-nevydarilo-trapas-madarskej-televizie-sa-stal-hitom-internetu.html
Komárno používa dvojjazyčné formuláre na platbu daní
http://www.teraz.sk/regiony/sr-komarno-dvojjazycne-formulare-dane/82341-clanok.html
Za lepšiu slovenčinu
Menšinovým školám a ich učiteľom treba uvoľniť ruky.
23. apríla 2014 - (Peter Morvay - komentare.sme.sk)
Ďalšie skúšanie maďarských školákov zo slovenčiny možno pokojne vynechať. Aj tak je dopredu jasné, čo z neho vyčíta nacionálny ideológ vlády Marek Maďarič. Deti uspeli celkom dobre, najmä na to, ako pomýlene je systém nastavený. Maďarič si však i tak našiel to, čo môže použiť ako zámienku na strašenie a šikanovanie menšinových škôl. Nič z toho však výučbu slovenčiny nezlepší, práve naopak. Na lepší výsledok by pritom stačilo pochopiť dve prosté veci. Prvou je, že výučbu treba prispôsobiť rozmanitosti reality a nepokúšať sa večne o opak. Príliš zjednodušuje i debata, či sa deti majú učiť slovenčinu ako materský, alebo ako cudzí jazyk. Sú deti zo skoro čisto maďarských obcí, ktoré sa so slovenčinou naozaj poriadne stretnú až v škole - tie sa ju musia učiť ako cudzí jazyk. Iné žijú na zmiešanom území, a ak by sa slovenčinu učili ako cudzí jazyk, zbytočne by v škole strácali čas. Riešením je, že sa menšinovým školám a ich učiteľom uvoľnia ruky pri výbere spôsobu učenia i učebníc, aby výučbu mohli prispôsobiť miestnym potrebám. Viac slobody by napokon prospelo slovenskému školstvu všeobecne. Vrátane výchovy učiteľov, pre ktorých práca nespočíva len v slepom a bezpečnom sledovaní čo najdetailnejších a do bodky povinných osnov. Druhou je, že výučba má deti naučiť čo najlepšie slovenčinu používať v tej miere, v akej ju budú v živote potrebovať. A nie umelo vyrábať nových Slovákov, ako stále veria v Smere. Dôraz má byť na komunikácii, nie na literárnych dejinách. Oboje, viac slobody i akceptovanie odlišnosti sú však mentalite Smeru úplne cudzie, a preto zlepšenie nenastane.
Organizácia Human Rights Watch kritizovala Orbánove právne úpravy
http://www.teraz.sk/zahranicie/organizacia-human-rights-orban-ludske-pr/82759-clanok.html
Viktor (Orbán) víťaziaci
Pre svoje víťazstvo urobil všetko
25. apríla 2014 - (Roman Michelko - hlavnespravy.sk)
V stredoveku bolo zvykom dávať významným panovníkom rôzne prívlastky - Richard Levie srdce, Filip IV. Pekný, Karol Smelý a podobne. Ak by kronikári mali dodať prívlastok súčasnému maďarskému premiérovi, iste by ho nazvali Viktor Víťaziaci. A vskutku, Viktor Orbán pre svoje víťazstvo urobil všetko. Keď pred štyrmi rokmi preberal moc od zdiskreditovaných socialistov, vyhlásil, že plánuje nie štvor-či osemročnú vládu, ale deklaroval, že mieni ostať pri moci celých dvadsať rokov. Ak by sa mu to podarilo, pokoril by aj šestnásťročný rekord Helmuta Kohla, ktorý vládol v Nemecku v rokoch 1982 až 1998. Faktom zostáva, že tomuto cieľu podriadil všetky svoje kroky. Len vytvorenie špecifických podmienok mu pomohlo svoju moc „zabetónovať“ na dlhšie obdobie, možno aj desaťročia. V minulých voľbách získal síce niečo tesne nad 50 % hlasov, ale vďaka veľmi špecifickému volebnému systému - kombinácia pomerného a väčšinového systému získal ústavnú väčšinu. To mu potom umožnilo upraviť si politický systém na svoj obraz. Zmenil kompetencie Ústavného súdu Maďarskej republiky, do všetkých verejnoprávnych médií dosadil svojich ľudí, a nakoniec zmenil aj volebný systém tak, aby mu čo najviac vyhovoval. Radikálne zredukoval počet poslancov z 386 na 199, čo je však ešte dôležitejšie, upravil volebné okrsky tak, aby to bolo čo najvýhodnejšie pre jeho stranu. Zároveň zaviedol jednokolové voľby v jednomandátových obvodoch, čo sťažilo mobilizáciu jeho politických konkurentov. Výsledok ? Napriek tomu, že Fidesz prišiel takmer o pol milióna hlasov, udržal si ústavnú väčšinu. Treba však zdôrazniť, že len zmeny v pravidlách politickej hry by na udržanie ústavnej väčšiny nestačili. Orbán musel prijať aj mnoho iných, neštandardných opatrení. Pri svojej honbe za voličskou podporou sa veľmi neobzeral ani na medzinárodné záväzky Maďarska, a napriek tomu, že Maďarsko je stále členom Európskej únie, často išiel na hranu, niekedy aj za hranu toho, čo sa v Európskej únii považuje za štandardné správanie. Veľkú popularitu si Orbán získal uvalením špeciálnych daní pre bankový sektor. Iste, banky hromžili, vyhrážali sa, vyhlasovali, že opustia maďarský trh, ale nakoniec ostali a prijali nové pravidlá. Dnes má Maďarsko najvyššie zdanenie bankového sektora v rámci Európskej únie, ale vážne to prekáža len európskym akcionárom týchto bánk, určite nie maďarskému štátnemu rozpočtu či bežným občanom. Ešte podstatne riskantnejším kúskom Viktora Orbána bolo znárodnenie penzijných fondov. To už európska finančná a kapitálová lobby pomaly z neho robila severokórejského diktátora. Aj tieto ataky a útoky však Orbán ustál. Pri predstave, čo by pri takýchto krokoch robila naša opozícia, mi však behá mráz po chrbte. Ďalším zaujímavým Orbánovým krokom bolo riešenie dlhodobo nezamestnaných. Vytvoril široký projekt verejných prác, v ktorých zamestnal desaťtisíce ľudí, ktorí napríklad kontrolujú lístky pri vstupe do metra, starajú sa o verejný poriadok či čistotu. Vďaka tomu zabezpečil prácu množstvu dlhodobo nezamestnaných, pričom ich odmena je niekde na úrovni našich 250 eur. Celou sériou odvážnych a razantných krokov Orbán za štyri roky skoncentroval takmer celú moc vo svojich rukách. Aj vďaka tomu sa mu podarilo stabilizovať ekonomiku, zastaviť zadlžovanie a znížiť nezamestnanosť. Väčšina, ktorou disponoval, mu umožnila, že nemusel prácne vyjednávať s koaličnými partnermi, ale bez problémov uplatnil taký model politiky, aký mu vyhovoval. V prípade Maďarska sa Orbán veľmi nepozeral, koho jeho opatrenia postihnú, lebo to vedel vhodne odkomunikovať. Opozícia bola slabá a skompromitovaná, média, hlavne tie verejnoprávne, má plne pod kontrolou. Za takýchto okolností sa mu ľahko robili aj zásadné politické či ekonomické kroky. Paradoxom ostáva, že napriek tomu, že Orbán mal pôvodne pravicovú rétoriku, prijímal v zásade skôr ľavicové riešenia (silnú reguláciu niektorých sektorov banky, telekomunikácie), prípadne si nerobil problém z nedotknuteľnosťou súkromného vlastníctva (znárodnenie druhého piliera dôchodkov). Problémom však je, že opatrenia, ktoré prijal, sú len krátkodobé, a trvalo neudržateľné. Svoj účel však splnili a svoje výsledky priniesli. Súčasťou jeho krokov napríklad boli aj problematické rozhodnutia, keď vykázal bezdomovcov z centra Budapešti a iných miest, predovšetkým však na posilnenie svojho vplyvu neváhal, aj z medzinárodného hľadiska, pristúpiť k veľmi neštandardným krokom. Rozdávanie občianstva ponad hranice, a teda pokus o exteritoriálne účinky svojej legislatívy voči okolitým štátom sú kroky, ktorými jednoznačne prekročil pravidlá slušného a štandardného správania. Zdá sa však, že z údelu „európskeho troublemakera“ si Orbán nič nerobí. Čo sa Viktorovi Orbánovi uprieť nedá, je guráž, ktorú by mu mohol závidieť nejeden stredoeurópsky politik. A aj keď ho mnoho jeho politických krokov nectí, v niektorých bodoch svojej politickej stratégie môže byť značne inšpiratívny.
Výsledky parlamentných volieb v Maďarsku nadobudli právoplatnosť
http://www.hlavnespravy.sk/vysledky-parlamentnych-volieb-v-madarsku-nadobudli-pravoplatnost/256708
Maďarsko opäť znížilo úrokové sadzby
http://ekonomika.sme.sk/c/7186351/madarsko-opat-znizilo-urokove-sadzby.html
Nad Maďarskom visí otáznik, ako udrží dlhodobý ekonomický rast
http://www.aktuality.sk/clanok/251967/nad-madarskom-visi-otaznik-ako-udrzi-dlhodoby-ekonomicky-rast/
P. Balázs: Veľké rozšírenie EÚ z roku 2004 sa už nebude nikdy opakovať
Podľa bývalého šéfa maďarskej diplomacie sa ukázalo, že politika východného partnerstva únie zlyhala, keď zo šiestich krajín ostali reálne v hre dve, Gruzínsko a Moldavsko.
http://www.teraz.sk/zahranicie/balazs-rozsirenie-eu-clenstvo-krajiny/82326-clanok.html
Dzurinda vystúpi na medzinárodnej konferencii v Budapešti
Pri príležitosti 10. výročia rozšírenia Európskej únie o 10 členských štátov.
http://www.hlavnespravy.sk/dzurinda-vystupi-na-medzinarodnej-konferencii-v-budapesti/255292
Sochu Manneken-Pis v Bruseli opäť oblečú do slovenského kroja
http://www.hlavnespravy.sk/sochu-manneken-pis-v-bruseli-opat-oblecu-do-slovenskeho-kroja/255430
Putin označil internet za projekt CIA
http://www.hlavnespravy.sk/rusko-putin-oznacil-internet-za-projekt-cia/254940
Slovenskí a českí žiaci by v budúcnosti mohli mať spoločné učebnice
Vydávanie spoločných učebníc by mohlo priniesť aj ekonomické výhody.
http://www.hlavnespravy.sk/slovenski-a-ceski-ziaci-by-v-buducnosti-mohli-mat-spolocne-ucebnice/255253
Dohodli sa na výboroch
V novom maďarskom parlamente bude pracovať 15 stálych výborov, z ktorých päť povedú opoziční poslanci.
http://www.aktuality.sk/clanok/251857/madarsko-parlament-sa-dohodol-na-parlamentnych-vyboroch/
Demonštranti blokujú stavbu pomníka obetiam okupácie Nemcami v Budapešti
http://hn.hnonline.sk/svet-120/demonstranti-blokuju-stavbu-pomnika-obetiam-okupacie-nemcami-v-madarsku-613994
Netanjahu listom blahoželal Orbánovi
Dúfa v jeho boj proti antisemitizmu
http://www.aktuality.sk/clanok/251805/netanjahu-listom-blahozelal-orbanovi-dufa-v-jeho-boj-proti-antisemitizmu/
V Maďarsku plánujú vypočúvať svedkov cez videokonferencie
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-sudy-svedkovia-videokonferencie/82208-clanok.html
Nezamestnanosť klesla v Maďarsku na 8,3 percenta
http://ekonomika.sme.sk/c/7181680/nezamestnanost-klesla-v-madarsku-na-83-percenta.html
Ľudia vo V4 sú oproti starej únii chudobnejší už len o tretinu
http://ekonomika.sme.sk/c/7181123/ludia-vo-v4-su-oproti-starej-unii-chudobnejsi-uz-len-o-tretinu.html
Vlastné svedomie alebo lojalita voči strane?
Podľa F. Gyurcsánya Fidesz môže stratiť parlamentnú väčšinu
http://www.hlavnespravy.sk/madarsky-expremier-gyurcsany-fidesz-moze-stratit-parlamentnu-vacsinu/254737
Uctili si historika, znalca slovanských a maďarských dejín
Na odhalení pamätnej tabule J. K. Viktorínovi sa zúčastnila aj delegácia z Nových Zámkov.
http://novezamky.sme.sk/c/7183287/uctili-si-historika-znalca-slovanskych-a-madarskych-dejin.html
Vyšehrad bol svedkom multikultúrnej slávnosti
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/151-aktuality3-aktuality3/1153-vyehrad-bol-svedkom-multikulturnej-slavnosti
Viktorinovi odhalili v Maďarsku pamätnú tabuľu
22. apríla 2014 - (Marta Kasášová - Naše Novosti)
Delegácia novozámockých matičiarov pod vedením Jany Garajovej a členov občianskeho združenia Za troma mostami s predsedom Františkom Danielom sa zúčastnila slávnostného odhalenia pamätnej tabule slovenskému národovcovi, literátovi, farárovi a mecénovi umení Jozefovi Karolovi Viktorinovi. Podujatie zorganizoval Dom osvety kráľa Mateja Korvína vo Vyšehrade a Slovenská samospráva VIII. obvodu Budapešti pri príležitosti 192. výročia narodenia K. Viktorína. Slávnosť na nádvorí Všeobecnej školy L. Áprilyho otvoril Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena. Po príhovoroch v slovenskom a maďarskom jazyku, ktoré predniesli vicestarosta mesta Vyšehrad a generálny tajomník Maďarskej akadémie umenia Tamás Gergely Kucsera, predseda Slovenskej samosprávy VIII. obvodu Budapešti Kazimír Kápolnai a riaditeľ Slovenského inštitútu v Budapešti Gabriel Hushegyi, bola na budove školy odhalená pamätná tabuľa J. K. Viktorínovi. Posvätil ju vyšehradský prepošt, dekan rímskokatolíckeho farského úradu István Kalász. V ďalšej časti programu vystúpili Nemecký národnostný spevokol vo Vyšehrade a členovia Tanečného súboru Základnej školy L. Áprilyho Kanyargó. Na záver k pamätnej tabuli položili vence. Po skončení oficiálnej časti si Novozámčania uctili pamiatku Jozefa K. Viktorína pri jeho hrobe na miestnomcintoríne. I keď sameno Viktorína spája s poprednými osobnosťami našich dejín ako Štúr, Sládkovič, Hurban a iní, pre mnohých je toto meno stále neznáme.
Jozef Karol Viktorín
Slovenský kňaz, publicista, vydavateľ, národný buditeľ. Narodil sa 12. marca 1822 v obci Zavar v okrese Trnava. Po vysvätení za kňaza v r. 1847 pôsobil v Senici a Trstíne. Za podporu slovenských dobrovoľníkov bol v r. 1848 vyše pol roka väznený v Bratislave. Po prepustení z väzenia pokračoval v pastoračnej činnosti v Skalici a v starom Budíne, od r. 1866 bol farárom vo Vyšehrade. Spolupracoval s mnohými slovenskými národovcami - s Jánom Palárikom v r. 1858 vydal almanach Concordia, prostredníctvom ktorého zdôrazňoval potrebu zjednotenia národa a upevnenia spisovnej slovenčiny. Jadro almanachu tvorili príspevky štúrovských spisovateľov. Vydal diela Hollého, Sládkoviča a Záborského. Okrem toho s Jánom Palárikom zorganizoval finančnú zbierku na pomník Jána Hollého, ktorý bol odhalený aj s bustou 11. mája 1854 nad Hollého hrobom v Dobrej Vode. Jozef Viktorín stál pri zrode Matice slovenskej, ktorú aj po zvyšok života aktívne podporoval. Podieľal sa na založení Spolku sv. Vojtecha, finančne podporoval katolícke gymnázium v Kláštore pod Znievom. Popri množstve národne orientovaných aktivít venoval sa aj vlastnej tvorbe. Známe sú jeho diela Visegrad hajdan és most, Visegrad einst und jetzt a i. Prispieval do Orla Tatranského a v nemčine vydal gramatiku slovenského jazyka Grammatik der slovakischen Sprache, ktorá mala niekoľko vydaní. Po nástupe na faru vo Vyšehrade v r. 1866 sa začal zaujímať o zanedbanú zrúcaninu tunajšieho hradu a možnosti jej záchrany. Vybudovaním turistickej cesty od stredu obce cez Kalváriu až po horné hradné ruiny a oživením legendy o Kláre Záchovej sa snažil vzbudiť záujem obyvateľov nielen o Vyšehrad, ale aj upozorniť na potrebu záchrany ďalších historických pamiatok. Jeho úsilie bolo úspešné a týmto krokom sa záchrana pamiatok stala celonárodným záujmom.
Historik a znalec dejín
Jozef K. Viktorín bol známy aj ako historik a znalec slovanských a maďarských dejín. Udržiaval kontakty s českými, nemeckými a maďarskými vzdelancami, spolupracoval s ruskými vedcami, pôsobil ako súkromný profesor na Katedre slovanskej histórie univerzity v Kyjeve. Bol členom prestížnej Kisfaludyho spoločnosti, čestným členom Charkovskej univerzity a nositeľom viacerých vyznamenaní, o. i. aj ruského Radu sv. Anny II. stupňa. Zomrel 20. júla 1874 v nemocnici Milosrdných bratov v Budapešti vo veku 52 rokov. O životnej ceste tohto slovenského kňaza sa možno viac dočítať aj v publikácii Heleny Rusnákovej Búrlivý život J. K. Viktorina, ktorú vydalo občianske združenie Za troma mostami”.
Tokaj v Európe a Dedovizeň 2014
Prvého mája sa v Slovenskom Novom Meste uskutoční festival Slovákov žijúcich v zahraničí.
http://www.rostv.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1455&Itemid=79
Predstaví sa o. i. kultúrno-umelecký spolok Štefánik zo Srbska, folklórna skupina Slovenka z Rijeky v Chorvátsku a národnostný spevácky súbor Kvety Hút z Maďarska.
http://trebisov.korzar.sme.sk/c/7186549/tokaj-v-europe-startuje-uz-prveho-maja.html
Tokaj hostil Slovákov z celej Európy
2. mája 2014 - (Milan Potocký - Korzár)
Na slovensko-maďarskom pohraničí sa prvého mája stretli zahraniční Slováci z rôznych kútov Európy. V Slovenskom Novom Meste sa uskutočnil jubilejný 10. ročník festivalu Slovákov žijúcich v zahraničí s názvom Dedovizeň a podujatie Tokaj v Európe. Podujatie známe tokajským vínom, gurmánskymi špecialitami, folklórom a tradíciami si získava čoraz viac priaznivcov. Jubilejného ročníka sa zúčastnili folklórne súbory z Chorvátska, Maďarska a Srbska. „Snažíme sa každý rok priniesť niečo nové. Mnohé zahraničné súbory sa sem radi vracajú znovu. Cítia sa tu, medzi Slovákmi, dobre. Sme pohostinní. Akcia je výnimočná aj tým, že sme len 150 metrov vzdialení od maďarskej hranice. Na podujatie prichádzajú aj návštevníci z Maďarska. Na hraniciach sú dobré vzťahy, nemáme žiadne problémy. Aj ľudia zo Sátoraljaújhely majú radi kultúru, radi k nám prichádzajú,” povedal starosta obce Ján Kalinič (SDKÚ-DS).
V izbe tradícií rozvoniavali koláče
Bohatý kultúrny program sa začal vo štvrtok už o ôsmej ráno Tokajskou kvapkou krvi. Dobrovoľní darcovia darovali krv priamo v kultúrnom dome. Na obed sa návštevníci podujatia premiestnili na svätú omšu do rímskokatolíckeho kostola sv. Cyrila a Metoda. Súčasťou omše, ktorú celebroval arcibiskup Mons. Bernard Bober, bolo aj slávnostné požehnanie sochy Bolestnej Matky Márie. Ženy zo súboru Novomeščanka pripravili na gazdovskom dvore pre návštevníkov izbu tradícií. „Je to izba ako za starých materí, nechýbajú taniere, skrinky, šafáreň, kolovrátok, starý šijací stroj a váha. Napiekli sme pre návštevníkov aj domáce koláče podľa receptov starých mám,” uviedla Mária Takáčová. Do tokajskej oblasti prišla zo Srbska Anka Demiterova. Na festivale sa prezentovala svojimi výšivkami. „My sme tu prvýkrát, ale páči sa nám tu,” povedala. Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove pripravilo pre návštevníkov podujatia zaujímavú expozíciu - tradičné rajbaňe (pranie) a bigľovaňe (žehlenie). Návštevníci obdivovali aj historický motor z roku 1945, ktorý sa používal na pohon mláťačky alebo píly.
Podujatiu dominoval folklór
Popoludní odštartoval kultúrny program Tokaj v Európe. Predstavila sa v ňom domáca Tanečná skupina Novomestský strapček, ale aj Rómsky súbor Mladosť, detský folklórny súbor Slniečko, folklórny súbor Novomeščanka, folklórna skupina Komanička z Nového Ruskova, a FSk Tepličan zo Zemplínskej Teplice. O pol piatej podvečer sa začal tradičný festival Slovákov žijúcich v zahraničí s názvom Dedovizeň. V programe sa predstavil kultúrno-umelecký spolok Štefánik zo Srbska, folklórna skupina Slovenka z Rijeky v Chorvátsku a národnostný spevácky súbor Kvety Hút z Maďarska. Štvrtkový večer spestrili folkloristi zo súboru Chemlon z Humenného a ľudový zabávač Ander z Košíc. Súčasťou zaujímavého programu bolo aj množstvo sprievodných podujatí. V amfiteátri v Slovenskom Novom Meste sa uskutočnil jarmok tradičných ľudových remesiel, návštevníci si mohli pozrieť aj ručné pletenie lana a ukážky športového a služobného výcviku psov, služobného zákroku polície či výstavu obrazov výtvarníčky Márie Bockovej zo Srbska.
Práca v USA už nebude mariť slovenský dôchodok
http://poradna.sme.sk/c/7191973/praca-v-usa-uz-nebude-marit-slovensky-dochodok.html
Matica márne čaká na svoj reštart
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/316762-matica-marne-caka-na-svoj-restart/
Busta Ondreja L. Áchima (1871-1911) v Budapešti
Posztamens - Felújítás alatt
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=574439065988407&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1&ref=nf
Poškodili podstavec busty Ondreja L. Áchima
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/151-aktuality3-aktuality3/1165-pokodili-podstavec-busty-ondreja-l-achima
Áchim L. András és a szlovákok
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/171-magyarul2-magyarul2/1166-hrivnak-mihaly-achim-l-andras-es-a-szlovakok
Ondrej L. Áchim a Slováci
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/160-nazory3-nazory3/1020-michal-hrivnak-ondrej-l-achim-a-slovaci
Učiť sa slovenčinu ľahko, rýchlo a bezplatne
http://slovake.eu/sk/
Pomoc pre cudzincov a krajanov - Slovenčina modernou formou - Od Békešskej Čaby až po Vladivostok - Pomáha udržiavať kontakt s materinským jazykom, so Slovenskom a jeho kultúrou. - Za tri roky fungovania stránku navštívilo zhruba 650.000 užívateľov z vyše 100 krajín sveta.
Cudzincom a krajanom pomáha pri učení slovenčiny portál slovake.eu http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1-kultura1/1172-ui-sa-sloveninu-
online-ahko-rchlo-a-bezplatne
Slovake.eu sa úspešne šíri po svete, neustále rastie počet používateľov, ale aj najnovšie preklady portálu do maďarčiny a ruštiny sú toho jasným dôkazom. Popri jedenástich jazykových verziách pripravujú sa už aj ďalšie preklady. Učiť sa po slovensky môže každý od Békešskej Čaby až po Vladivostok. Stránka pomôže aj Slovákom v Maďarsku, a to nielen slovenským žiakom, ktorí by sa radi aktívnejšie učili jazyk svojich predkov.
Neformálna konferencia o slovenskom jazyku
http://3bodky.milujemeslovencinu.sk/
Pred Stálou konferenciou Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3115/stala-konferencia-slovenska-republika-a-slovaci-zijuci-v-zahranici-2014
Pokora, viera, nádej - Obrazy Novej Hute - Şinteu
Slováci v Rumunsku v reflexiách tvorivej dielne VŠVU
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3130/obrazy-novej-hute---sinteu-slovaci-v-rumunsku-v-reflexiach-tvorivej-dielne-vsvu
Pocta Martinovi Jonášovi v Kovačici
Vstúpte do kráľovstva insitného kumštu! - Posolstvo Martina Jonáša pretavené v neopakovateľné scenérie dolnozemskej prírody, práce a úprimného životného štýlu v jedinečných príbehoch a sekvenciách jeho obrazov...
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3134/pocta-martinovi-jonasovi-v-kovacici-vstupte-do-kralovstva-insitneho-kumstu
Insitný maliar Martin Jonáš z Kovačice by mal 90 rokov
Svojimi obrazmi sa predstavil na vyše troch stovkách samostatných a kolektívnych výstav v takmer 50 štátoch piatich kontinentov...
http://www.teraz.sk/kultura/martin-jonas-profil-vyrocie/83668-clanok.html
9. mája 2014 - (tasr)
Insitný maliar Martin Jonáš patril k popredným predstaviteľom výtvarného umenia vojvodinských Slovákov. Rodák zo srbskej Kovačice by sa v piatok 9. mája dožil 90 rokov. Typickým znakom jeho tvorby sú nadmerné ruky a nohy postáv, ktoré zobrazoval na svojich obrazoch. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach domácich i zahraničných galérií, ale aj u súkromných zberateľov. Patril medzi zakladateľov tzv. Kovačickej školy insitného umenia, v ktorej pôsobili mnohí vojvodinskí Slováci. Jeho dielo sa stalo súčasťou najvýznamnejších svetových publikácií insitného maliarstva a reprezentuje slovenské naivné umenie v širokom zahraničí. Vychodil štyri triedy základnej školy a absolvoval polročný poľnohospodársky kurz. Bol spoluzakladateľom výtvarnej sekcie pri slovenskom kultúrnom spolku Pokrok v Kovačici a galérie sedliakov-maliarov pri tamojšom Dome kultúry. Martin Jonáš sa narodil 9. mája 1924. Maľovať začal v roku 1944. Svojimi obrazmi sa predstavil na viac ako troch stovkách samostatných a kolektívnych výstav v takmer 50 štátoch piatich kontinentov a niekoľkokrát vystavoval i na Slovensku. Je nositeľom mnohých významných cien, diplomov a medailí z medzinárodných prehliadok insitného umenia, okrem iných aj ceny ministra kultúry SR, Matice slovenskej a Slovenskej národnej galérie (SNG). Kým olejomaľby Jonáša predstavujú v jeho diele človeka v práci, život na dedine a dolnozemskú farebnú atmosféru, grafická tvorba je jej odľahčujúcim protipólom, charakterizovaná typickým vidieckym humorom. Reprodukované dielo Martina Jonáša z Kovačice sa dostalo v roku 1997 na slovenskú príležitostnú poštovú známku „Trienále insitného umenia”. Prvú Galériu insitného umenia otvorili na Slovensku v novembri 1997 v zrekonštruovanom objekte Schaubmarovho mlyna v Pezinku-Cajle. Umenovedci oceňujú, že na formovanie Martina Jonáša a ďalších kovačických maliarov nemalo vplyv ani dedičstvo vojvodinského umenia 19. a 20. storočia, ani prítomnosť neďalekého srbského Belehradu. Odolali asimilačnému tlaku a strate národnej identity, čo sa usilovali vyjadriť aj výtvarne. Martin Jonáš mal vo svojom dome v Kovačici ateliér otvoreného typu. Zomrel 31. januára 1996 vo veku 71 rokov.
Senváclav v Správach RTVS
„Nebolo nám lepšie, keď sme len Slováci boli?“ - Päť slovenských zástav - Jánošíkova krčma - Tridsať kníh Ruda Fraňa - Pilíšania udržiavajú zvyky slovenských predkov - Klik na odkaz (link) = 00:28:40 - 00:31:00/
http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/4173?date=04.05.2014
+ Foto:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=580543725377941&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1&ref=nf
Samuel Tešedík pretváral dobu a život roľníka
Myšlienky a činy tohto ozajstného učiteľa ľudu, ktorý oveľa predbehol svoju dobu, vypracoval ľudový agrárny program na celé storočia, sa živou rečou prihovárajú aj dnešku.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/164-historia1/737-samuel-teedik-pretvaral-dobu-a-ivot-ronika
Pocta Samuelovi Tešedíkovi v meste Albertirsa
3. mája 2014 - (slovenskezahranicie.sk)
17. apríla 2014 sa v rodnej obci slovenského vedca, evanjelického farára a pedagóga Samuela Tešedíka (1742 - 1820) uskutočnilo slávnostné kladenie vencov. Samuel Tešedík sa narodil síce v obci Alberti neďaleko Budapešti, avšak táto obec, ktorá v roku 1950 bola zlúčená s obcou Irsa, je dnes pomenovaná ako mesto Albertirsa. Nuž a v ňom miestna základná škola nesie meno slovenského učenca, pričom v meste je osadená aj jeho bronzová socha v životnej veľkosti, ďalej busta a aj dvojjazyčná slovensko-maďarská pamätná tabuľa. Vedenie mesta Albertirsa a miestny evanjelický cirkevný zbor si každý rok pripomínajú výročie narodenia tejto významnej vedeckej osobnosti Uhorska. Na pamätnom podujatí k 272. výročiu narodenia S. Tešedíka sa zúčastnil aj Rastislav Káčer, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil význam celoživotného diela tejto osobnosti slovenského pôvodu v kontexte kladného príkladu slovensko-maďarského odkazu v našich spoločných dejinách. Práve vedecká a odborná činnosť Samuela Tešedíka s medzinárodným rozmerom a ohlasom sa stala základom regionálneho vzostupu v oblasti školstva, hospodárenia a pôdohospodárstva na Dolnej zemi v Uhorsku na prelome 18. a 19. storočia. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci so Slovenským inštitútom v Budapešti. Riaditeľ Slovenského inštitútu v Budapešti Gabriel Hushegyi v rámci celodenného pracovného programu v meste Albertirsa absolvoval rokovania so starostom mesta Lászlóm Fazekasom, ako aj vedením miestnej základnej školy. Oboznámil sa s výsledkami výtvarnej súťaže pri príležitosti 25. výročia pomenovania základnej školy po Samuelovi Tešedíkovi. Na pracovnom obede obaja partneri prerokovali alternatívy ďalšej spolupráce Zastupiteľského úradu SR v Budapešti a Slovenského inštitútu s mestom Albertirsa v komemoratívnych aktivitách, najmä v súvislosti s blížiacim sa 275. výročím narodenia Samuela Tešedíka.
Úspešní Slováci v zahraničí - Slováci, ktorí hviezdia v únii
http://style.hnonline.sk/vikend-140/kariera-eu-slovaci-ktori-hviezdia-v-unii-614666
Do Rakúska by som už bývať nešiel
http://style.hnonline.sk/vikend-140/do-rakuska-by-som-uz-byvat-nesiel-614695
Pracujem na najdrahšom experimente na svete
http://style.hnonline.sk/vikend-140/pracujem-na-najdrahsom-experimente-na-svete-614694
V Googli mám výhody, ale musím makať
http://style.hnonline.sk/vikend-140/v-googli-mam-vyhody-ale-musim-makat-tvrdi-slovak-613924
Online kurz žurnalistiky
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/stranka/91/zurnalistika-online
Viac odchádza, ako sa vracia - O päťdesiat rokov nás bude menej
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/315956-v-roku-2060-bude-na-slovensku-o-300-tisic-ludi-menej/
Slovák v zahraničí si vie dovoliť veci, ktoré by doma nemohol
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/316034-slovak-v-zahranici-si-vie-dovolit-veci-ktore-by-doma-nemohol/
Galéria VŠVU Medium - Fotoinšpirácie Slovákov v rumunskom Bihore
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3127/fotoinspiracie-slovakov-v-rumunskom-bihore-v-galerii-vsvu-medium
Slováci a Srbi - história a súčasnosť
Medzinárodná konferencia v Novom Sade
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3126/slovaci-a-srbi--historia-a-sucasnost-medzinarodna-konferencia-v-novom-sade
Vystúpenie ministra M. Lajčáka na konferencii (mp3; 7,59 MB):
http://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_D4BF431562792D85C1257CD30078B211_SK/$File/140509_Lajcak_Srbsko_konferencia_mp3.mp3
Dotácie ÚSŽZ - Dôležitý termín: 31. 5. 2014
Žiadateľ, ktorému bola schválená žiadosť o dotáciu, je povinný najneskôr do 30 dní po zverejnení „Zoznamu schválených žiadostí o dotáciu“ zriadiť si samostatný bankový účet (resp. podúčet) na prijatie a zúčtovanie dotácie a zaslať úradu kópiu dokladu o jeho zriadení spolu s prekladom do slovenského jazyka.
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3112/dolezity-termin-dotacie-2014-a-agentury
H. van Rompuy poďakoval Slovensku za zavedenie reverzného toku plynu
http://www.teraz.sk/ekonomika/plyn-reverzny-tok-ukrajina-rompuy-eu/82904-clanok.html
Transnefť zavrel ropovod cez Ukrajinu do Maďarska
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/316766-transneft-zavrel-ropovod-cez-ukrajinu-do-madarska/
Samozvaný premiér Zakarpatska Petro Hecko dal Kyjevu ultimátum
Tamás Gaudi-Nagy (Jobbik) pripomenul „príkladné mierové spolunažívanie milióna Rusínov a 150-tisíc podkarpatských Maďarov v časoch, keď táto oblasť patrila Maďarsku“.
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/316231-samozvany-premier-zakarpatska-dal-kyjevu-ultimatum/
Jobbik: Členstvo Maďarska v EÚ neprinieslo očakávané priblíženie miezd
http://www.hlavnespravy.sk/jobbik-clenstvo-madarska-v-eu-neprinieslo-ocakavane-priblizenie-miezd/258813
Slováci zo Zakarpatskej Ukrajiny: Máme strach
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/685/slovaci-zo-zakarpatskej-ukrajiny-mame-strach
Jubilantka Viera Benková: Heroica Slovaca
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/681/jubilantka-viera-benkova-heroica-slovaca
Žiaci zo Slovenského Komlóša hosťami Šalianskeho Maťka
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/683/ziaci-zo-slovenskeho-komlosa-hostami-salianskeho-matka
Tradície Sloveniek v Maďarsku „Vyšité srdcom“
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/684/tradicie-sloveniek-v-madarsku-vysite-srdcom
Nečistá hra so všetkými menšinami
„To nie sú voľby, ale hlasovanie bez možnosti výberu“ - Slováci s hlasom v maďarskom parlamente nesedia
23. apríla 2014 - (Claude Baláž - Slovenské národné noviny)
Po rakúsko-maďarskom vyrovnaní v roku 1867 a rozdelení ríše na princípe dualizmu začali maďarské vládnuce kruhy uplatňovať politiku tuhej centralizácie a násilnej maďarizácie nemaďarských národov, ktorá v rôznych podobách a za vlády všetkých doterajších politických systémov pokračuje dodnes. Maďarská spoločnosť nie je ochotná ani pripravená akceptovať výsledky prvej a druhej svetovej vojny.
Podľa údajov mierovej konferencie z rokov 1919-1920 žilo v Maďarsku pri zániku monarchie približne 483 000 príslušníkov slovenského etnika, po skončení druhej svetovej vojny podľa údajov inej medzinárodnej komisie bol počet Slovákov v Maďarsku 630 000. Zhrňujúc možno povedať, že podľa štatistík počet Slovákov v Maďarsku klesol v závislosti od zdroja zo 400 000 - 500 000 začiatkom 20. storočia na dnešných približne 18 000 osôb, čo je pokles o 95,5 percenta. Taký je výsledok tzv. proklamovanej najlepšej národnostnej politiky v Európe. Je to jedno, či vládne Béla Kún, Miklós Horthy, János Kádár alebo Viktor Orbán, v tejto oblasti panuje vzácna kontinuita maďarskej štátnej politiky.
CEZ INTERNET
K základným právam občana v demokratických krajinách a najzákladnejšou formou účasti na verejnom živote obyvateľa štátu je využitie volebného práva. Voľby sú pravidelne sa opakujúci proces, ktorým sa v demokratických krajinách obsadzujú verejné funkcie. Maďari v nedeľu 6. apríla 2014 volili podľa nového volebného zákona prijatého 23. decembra 2011. Voliči rozhodovali o mandáte už iba 199 poslancov miesto doterajších 386. Novinkou je zavedenie volebného práva pre držiteľov maďarského občianstva žijúcich v zahraničí v súlade s novou ústavou, ktorá určuje, že trvalé bydlisko už nie je podmienkou volebného práva. Držiteľom maďarského občianstva v krajinách, kde je zakázané dvojaké občianstvo - v Rakúsku, na Slovensku a Ukrajine -, zaviedla maďarská vláda možnosť registrácie cez internet. Na formulároch uviedli svoje osobné údaje a adresu, na ktorú im potom zaslali hlasovacie lístky. Maďarská vláda deklarovala, že dbá na to, aby sa v procese volebnej registrácie zahraničných Maďarov nedostali ich údaje do rúk krajiny, v ktorej žijú. Najviac zahraničných Maďarov k voľbám zaregistrovali v rumunskom Sedmohradsku, v srbskej Vojvodine a v Nemecku.
NEČISTÉ PRAKTIKY
Nová ústava a nový volebný zákon umožňujú „zapojiť sa do práce zákonodarného zboru” aj trinástim registrovaným národnostným menšinám v Maďarsku. Na získanie plnoprávneho národnostného poslaneckého mandátu bolo potrebných 20 000 - 25 000 hlasov. Toľko voličov sa nezaregistrovalo ani u jednej menšiny. Do uzávierky voličských zoznamov to spravilo len 1 321 Slovákov! V prípade nižšieho počtu odovzdaných hlasov na národnostnú listinu budú mať menšiny možnosť delegovať do parlamentu takzvaného národnostného hovorcu bez hlasovacieho práva.
Čo na to hovorí slovenský krajanský publicista a básnik Imrich Fuhl, ktorý vo Valnom zhromaždení Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku - verejnej inštitúcie napojenej na štátny rozpočet s ambíciou akéhosi samosprávneho parlamentu Slovákov v Maďarsku -, stojí na čele opozície a od začiatku vyzýval na bojkot registrácie do národnostných parlamentných volieb. Podľa neho rozhodlo niečo iné: „Aj keby sme nevyzývali na bojkot, tak by sa oveľa viac Slovákov nezaregistrovalo,” povedal pre denník Pravda. „Je to nečistá hra. Jej podstatou je, aby sme mali všetko - nie však v praxi, ale viac-menej iba na papieri,” kritizuje alibizmus podľa Budapešti príkladnej národnostnej politiky Maďarska. I. Fuhl má vážne výhrady aj k tomu, že kandidátov na národnostných poslancov deleguje celoštátna samospráva danej národnosti, pričom voliči nemajú k dispozícii ani preferenčné hlasy, aby ovplyvnili poradie na listine. „To nie sú voľby, ale hlasovanie bez možnosti výberu,” namieta I. Fuhl.
Pred voľbami v televízii TA3 v relácii V politike vystúpil aj bývalý podpredseda vlády SR a líder kandidátky SMK pre májové voľby do Európskeho parlamentu Pál Csáky, ktorý sa okrem iného vyjadril v tom zmysle, že je to iba chyba Slovákov v Maďarsku, že nevyužívajú dostatočne svoje možnosti. Ak teda podľa niektorých občanov SR, politikov maďarskej národnosti, národnostná politika SR nie je plne v súlade s medzinárodnými štandardmi, ako by to asi vyzeralo, keby prijala tie skutočne demokratické a nasledovaniahodné maďarské štandardy?
Viete, kto to bol Oto Herman (1835-1914)?
http://www.enviroportal.sk/clanok/viete-kto-to-bol-oto-herman
Prírodovedec - ornitológ a entomológ, politik, novinár, archeológ a antropológ
http://sk.wikipedia.org/wiki/Oto_Herman
Historický kalendár
BestOf-oSlovMa - www.facebook.com/oslovma
27. apríla 1822
sa narodil v Rakovej katolícky kňaz, dramatik a novinár Ján Palárik, autor hier Inkognito, Drotár či Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. Zomrel 7. 12. 1870.
http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Pal%C3%A1rik
Zo študentských rokov Jána Palárika
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/742-zo-tudentskch-rokov-jana-palarika
Kompletné dielo Jána Palárika dostupné na stiahnutie:
http://zlatyfond.sme.sk/autor/1/Jan-Palarik
1 mája
Sviatok práce - Deň medzinárodnej solidarity pracujúcich. Rozhodol o ňom ustanovujúci kongres 2. internacionály 21. 7. 1889 v Paríži na pamiatku štrajku robotníkov v americkom Chicagu z roku 1886, keď piatich účastníkov nepokojov popravili a troch odsúdili na 15 rokov väzenia. Oslavuje sa od roku 1890.
Nech žije! - (Retro) Svet okolo nás - 1. a 9. máj
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/188-archiv-dokumenty/1007-nech-ije-retro-svet-okolo-nas-1-a-9-maj
2. mája 1994
Veľvyslanec Maďarskej republiky predložil Medzinárodnému súdnemu dvoru v Haagu žalobný spis v súvislosti so sporom okolo sústavy vodných diel na Dunaji. V obsiahlom dokumente, ktorý mal vyše 2500 strán, maďarská strana zhrnula svoje stanovisko v súvislosti so Sústavou vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros (SVDGN).
Dôvody odporu Maďarska k vodnému dielu
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/nazory/159-nazory2-nazory2/871-dvody-odporu-maarska-k-vodnemu-dielu
4. mája 1919
Zahynul tragicky pri svojom prílete na Slovensko v Ivanke pri Dunaji generál, politik, svetoznámy astronóm a autor zdokonalených astronomických prístrojov Milan Rastislav Štefánik, jedna z najvýznamnejších osobností moderných československých a slovenských dejín. Narodil sa 21. 7. 1880.
Fotografie zo života M. R. Štefánika
http://dikda.eu/fotografie-zo-zivota-milana-rastislava-stefanika/
O bronzovej soche M. R. Štefánika na budove Slovenskej základnej školy v Sarvaši
http://www.szlovak-szarvas.sulinet.hu/kutat2.html
Zakladateľ slovenskej národnej hudby pôsobil aj medzi dolnozemskými Slovákmi.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/851-hudobn-skladate-viliam-figu-bystr-zainal-v-pilii
11. mája 1937
Zomrel v Banskej Bystrici hudobný skladateľ, pedagóg, dirigent a zberateľ ľudových piesní Viliam Figuš-Bystrý, autor prvej slovenskej opery Detvan, ktorej libreto napísal básnik Emil Boleslav Lukáč. Narodil sa 28. 2. 1875.
www.oslovma.hu
Viliam Figuš-Bystrý svoje učiteľské pôsobenie začal v obci Pilíš na juhovýchode od Budapešti. Odbornú skúšku absolvoval roku 1914 na Hudobnej akadémii v Budapešti.
oSlovMa - Obľúbené
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.323434981088818.70178.147596498672668&type=3
Pilíšsky svet v próze Zoltána B. Valkána
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura/1068-pilisky-svet-v-proze-zoltana-b-valkana
Jar v Pilíši
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.387104438055205.1073741825.147596498672668&type=3
Slovenskí evanjelici v Budapešti včera a dnes
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/836-slovenski-evanjelici-v-budapeti-vera-a-dnes
150. výročie obnovenia evanjelického zboru v Budapešti
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/916-150-vroie-obnovenia-evanj-zboru-v-budapeti
Jánovi Kollárovi v Budapešti po dvesto rokoch
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/524-janovi-kollarovi-v-budapeti-po-dvesto-rokoch
Významné jubileum Ľudovíta Izáka
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/970-vznamne-jubileum-udovita-izaka
K 150. výročiu narodenia Jána Alojza Wagnera
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1129-k-150-vroiu-narodenia-jana-alojza-wagnera
Zvony živých volajú, mŕtvych oplakávajú...
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/156-kultura2-kultura2/1090-zvony-ivch-volaju-mtvych-oplakavaju
oSlovMa-Knižnica
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552107664888214.1073741889.147596498672668&type=1
Gabriela Hamranová: Zahraničné slovaciká - súčasnosť a perspektívy
www.oslovma.hu/XXX/Slovacik.pdf
Slovensko-maďarské pomedzie v rokoch 1938 - 1945
www.oslovma.hu/XXX/HeteMart.pdf
Svedectvá slovenskej dolnozemskej prózy
www.oslovma.hu/XXX/SvedProz.pdf
Dagmar Mária Anoca: Slovenská literatúra v Rumunsku
www.oslovma.hu/XXX/SloLitRu.pdf
Ján Botík: Dolnozemskí Slováci
www.oslovma.hu/XXX/BotikDSl.pdf
Obec Alkár / Mátraszentimre
www.oslovma.hu/XXX/AlkarSlH.pdf
Recepty z archívu Družstva pre predaj bryndze v Turč. Sv. Martine
www.oslovma.hu/XXX/BryndzaK.pdf
Bryndza je biele zlato
Slovenský mikrobiálny fenomén
www.oslovma.hu/XXX/Bryndza1.pdf
Vzory zmlúv zadarmo
Píšete zmluvu? Hľadáte dokument alebo formulár?
http://www.vzory-zmluv-zadarmo.sk/
Slovníček a pomôcky pre našich aktivistov
http://www.oslovma.hu/XXX/Slovnic1.rtf
Maďarsko-slovenský slovníček výrazov zo štátnej správy a činnosti národnostných samospráv a organizácií - Preklad faktúry do slovenčiny - Preklad účtu platby v hotovosti do slovenčiny - Preklad výdavkového pokladničného dokladu do slovenčiny - Preklad príkazu na poukázanie peňazí do slovenčiny - Preklad výpisu z bankového účtu do slovenčiny...
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/188-archiv-dokumenty-archiv-dokumenty/624-slovniek-a-pomcky-pre-naich-aktivistov
Naučte sa po slovensky online a zadarmo: www.slovake.eu/hu
Páči sa mi to - oslovma.hu - facebook.com/oslovma

