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Maďarské médiá má priškrtiť nová daň - SMK hovorí o autonómii a komárňanskej župe - Hra renomovaného režiséra K. Mundruczóa v Bratislave - Putinov kamoš Orbán - KGBéla: Člena Jobbiku obviňujú, že je ruským agentom - Publikácia J. Demmela Pánslávi v kaštieli - Hovorcovia národnostných menšín v parlamente - Martinskí matičiari v Maďarsku - Igor Furdík: Slováci sa vo svete nestratia
Vybral a zostavil: Imrich Fuhl
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2014/ImrTSl09.rtf
Páči sa mi to - oslovma.hu - facebook.com/oslovma
Klientov Vodafonu môžu bez povolenia špicľovať aj v Maďarsku
http://technologie.etrend.sk/mobily/klientov-vodafonu-mozu-bez-povolenia-spiclovat-aj-v-madarsku.html
Na D1 pri Piešťanoch havaroval autobus, zomreli štyri dievčatá
http://www.sme.sk/c/7228737/na-d1-pri-piestanoch-havaroval-autobus-zomreli-styri-dievcata.html
Nórsko vyjadrilo vážne obavy zo situácie občianskej spoločnosti v Maďarsku
http://www.teraz.sk/zahranicie/norsko-je-znepokojene-madarskom/87144-clanok.html
V Oslo vypočuli maďarského veľvyslanca v kauze nórskeho fondu
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-v-oslo-vypoculi-madarskeho-velvyslanca-v-kauze-norskeho-fondu/275490
Maďarskému priemyslu sa v apríli darilo
http://ekonomika.sme.sk/c/7226927/madarskemu-priemyslu-sa-v-aprili-darilo.html
Maďarsko v noci a nad ránom zasiahli zemetrasenia
http://www.sme.sk/c/7226724/madarsko-v-noci-a-nad-ranom-zasiahli-zemetrasenia.html
Maďarská polícia zavádza multifunkčné radary
http://auto.sme.sk/c/7225528/madarska-policia-zavadza-multifunkcne-radary.html
Pri obci Kechnec sa vybuduje cestný most ponad Hornád do Maďarska
http://www.teraz.sk/ekonomika/kechnec-madarsko-most-cesta/86767-clanok.html
Zsolt Semjén: Maďarský národ môže byť hrdý na to, že prežil Trianon
http://www.hlavnespravy.sk/semjen-madarsky-narod-moze-byt-hrdy-na-to-ze-prezil-trianon/274996
Maďari na výročie Trianonu po štvrtý raz oslavujú Deň národnej spolupatričnosti
http://www.hlavnespravy.sk/madari-na-vyrocie-trianonu-po-stvrty-raz-oslavuju-den-narodnej-spolupatricnosti/274782
Volebný proces zahraničných Maďarov treba zjednodušiť, tvrdí Semjén
http://aktualne.atlas.sk/volebny-proces-zahranicnych-madarov-treba-radikalne-zjednodusit-tvrdi-semjen/zahranicie/europa/
Všade dobre, na Slovensku najdrahšie
Veľké porovnanie cien potravín v susedných štátoch - Po minerálku do Maďarska, po vajcia do Česka...
http://www.cas.sk/clanok/283240/velke-porovnanie-cien-slovenskych-potravin-so-susedmi-po-mineralku-do-madarska-po-vajcia-do-ceska.html
„Maďarská zahraničná politika obstála často v ťažkých situáciách“
http://www.hlavnespravy.sk/madarska-zahranicna-politika-obstala-casto-v-tazkych-situaciach/276421
Agentúra Fitch potvrdila rating Maďarska na úrovni BB+
http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-rating-fitch/87025-clanok.html
Orbánova vláda má kabinet v kabinete
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/320224-orbanova-vlada-ma-kabinet-v-kabinete/
Orbán predstavil nový kabinet - Chce ísť v ideách Abrahama Lincolna
http://www.aktuality.sk/clanok/254489/orban-predstavil-novy-kabinet-chce-ist-v-ideach-abrahama-lincolna/
„Nová vláda reprezentuje celý maďarský národ“
http://www.hlavnespravy.sk/orban-nova-vlada-reprezentuje-cely-madarsky-narod/276235
Ministri tretej vlády Viktora Orbána
http://www.aktuality.sk/clanok/254376/uz-zajtra-zlozia-v-madarsku-prisahu-ministri-tretej-vlady-viktora-orbana/
Maďarské médiá má priškrtiť nová daň
Čierne obrazovky a vybielené titulné strany novín...
5. júna 2014 - (ik - Pravda)
V predvečer slávnostnej prísahy nového kabinetu Viktora Orbána najväčšie súkromné televízne kanály na štvrť hodiny zmĺknu, v deň D sa k protestu pridajú tlačené médiá. Nie je to prvý raz, čo novinári upozorňujú na potláčanie slobody slova v Maďarsku. Kým pred troma rokmi protestovali proti takzvanému náhubkovému zákonu, tentoraz varujú pred útokom na nezávislosť médií prostredníctvom hospodárskych nástrojov. Reagujú tak na poslanecký návrh zákona, ktorý ráta až so štyridsaťpercentným zdanením príjmov médií z reklamy. Podľa predkladateľa zákona, poslanca vládneho Fideszu Lászlóa L. Simona, by parlament, kde má Orbán dvojtretinovú väčšinu, mohol zavedenie špeciálnej dane schváliť ešte do jesene, odkedy by mala začať platiť. Návrh zákona, o ktorom má Orbánov kabinet rokovať na budúcu stredu, vyvolal búrku nevôle nielen v radoch opozície a jej naklonených médií, ale prekvapujúco sa proti nemu ozvali aj noviny a televízne stanice, ktoré majú povesť hlásnych trúb Fideszu. „Dvojtretinová väčšina tentoraz skutočne chce stúpiť na hrdlo slobody tlače,“ napísal v úvodníku Péter Csermely, zástupca šéfredaktora provládneho denníka Magyar Nemzet, ktorý v čase prijatia „náhubkového“ mediálneho zákona srdnato bránil Orbána pred opozičnou kritikou. „Zdanenie reklamy totiž nemá nijaký iný význam ani posolstvo. Tých asi deväť miliárd forintov (necelých tridsať miliónov eur), ktoré štátny rozpočet zo zdanenej reklamy môže vyzbierať, na strane príjmov prakticky nič neznamená. Súčasne však, vzhľadom na špecifické postavenie reklamného trhu, kde každých desať forintov vynaložených na reklamu takmer päťdesiatimi forintmi prispeje k rastu národného hospodárstva, môže štátny rozpočet pripraviť až o 45 miliárd forintov (takmer 150 miliónov eur),“ varoval. Podľa úvodníka Magyar Nemzetu „zdanenie reklamy uviaže médiá na vôdzku“. „A to, či obojok bude tesný, či voľný a tempo spoločnej prechádzky pomalé alebo rýchle, bude už len otázkou rozhodnutia vlády,“ napísal Csermely. Šéf predsedníctva vlády János Lázár na koordinovanom odpore opozičných a provládnych médií nevidí nič zvláštne. Po Orbánovi druhý najvplyvnejší člen kabinetu v rozhovore pre agentúru MTI pripomenul, že rovnako sa proti mimoriadnym daniam pred časom spoločne búrili konkurenti v bankovom, energetickom, obchodnom a telekomunikačnom sektore. Súvislosť medzi výškou dane a slobodou tlače odmietol. „Zato, že treba platiť dane, demokracia ešte v Maďarsku zostane,“ poznamenal. Najvyššia z navrhovaných sadzieb by sa vzťahovala iba na najväčšiu komerčnú televíziu RTL Klub, ostatné médiá by platili odstupňovane podľa príjmu z reklamy. Televízia RTL Klub už upozornila, že ak bude musieť platiť deväťnásobne vyššie dane než doteraz, tak to nevyhnutne ohrozí nielen kvalitu, ale aj samotné vysielanie jej obľúbených programov. RTL Klub pôsobí v Maďarsku už 17 rokov, a aj vďaka svojim dobrým hospodárskym výsledkom a zahraničným majiteľom si jej spravodajstvo udržalo odstup od vlády, ktorá sa doteraz neúspešne pokúšala dostať ju pod svoj vplyv. „RTL sa vyhráža krajine,“ komentoval avizované zrušenie najsledovanejších televíznych programov Lázár. „Vydiera divákov a politikov. Bolo by dobré, keby to praktizovala doma, v Nemecku a nie v Maďarsku,“ odkázal v súlade s politickou líniou Orbánovej vlády, ktorá vyhlásila boj ziskuchtivým nadnárodným spoločnostiam.
Dane z reklamy? Médiá sa bránia plánom Fideszu
http://www.aktuality.sk/clanok/254199/dane-z-reklamy-v-madarsku-media-sa-brania-planom-fideszu/
Bratislavská panda Aiko sa presťahovala do Maďarska
http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/zivotne-prostredie/bratislavska-panda-aiko-sa-prestahovala-do-madarska.html?page_id=326747
V. Orbán odhalil pamätnú tabuľu F. Puskása v Aténach
http://www.profutbal.sk/ligy/gre/clanok176428-Madarsky_premier_Orban_odhalil_pamatnu_tabulu_Ferenca_Puskasa_v_Atenach.htm
V Maďarsku má polovica rodín s deťmi problém zabezpečiť si potraviny
http://www.hlavnespravy.sk/prieskum-v-madarsku-ma-polovica-rodin-s-detmi-problem-zabezpecit-si-potraviny/273957
Maďarská opozícia varuje pred ďalším posilnením väčšiny Fideszu
Hlasovať bude môcť aj predsedajúci zákonodarného zboru?
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-parlament-hlasovanie/86492-clanok.html
O post najmocnejšieho muža diplomatického sveta sa môže pobiť Lajčák s Kubišom
http://aktualne.atlas.sk/slovensko-na-vyslni-o-post-najmocnejsieho-muza-diplomatickeho-sveta-sa-moze-pobit-lajcak-s-kubisom/slovensko/spolocnost/
Slovenské basketbalistky po výhre nad Maďarkami triumfovali na Veľkej cene Slovenska
http://www.teraz.sk/sport/slovenky-po-vyhre-nad-madarkami-triumf/86468-clanok.html
Na školách s maďarským jazykom dopadli maturity horšie ako vlani
http://www.sme.sk/c/7222553/na-skolach-s-madarskym-jazykom-dopadli-maturity-horsie-ako-vlani.html
Čech Palata: Novela o minimálnom vzdelaní starostov vracia Slovensko do časov Uhorska
http://www.hlavnespravy.sk/cech-palata-novela-o-minimalnom-vzdelani-starostov-vracia-slovensko-do-casov-uhorska/274290
SMK má pripravený plán autonómie, predstavila ho aj Orbánovi
http://www.aktuality.sk/clanok/254123/smk-ma-pripraveny-plan-autonomie-predstavila-ho-aj-orbanovi/
SNS protestuje proti vyhláseniam P. Csákyho o autonómii
Andrej Danko: „Slováci žijúci v Maďarsku nemajú ani zďaleka také podmienky pre rozvoj svojich tradícií a udržiavanie slovenského jazyka, ako má maďarská menšina v našej krajine. Slovákom v Maďarsku hrozí rýchla asimilácia, pritom Maďari na Slovensku majú dostatočné podmienky, aby si udržali svoj jazyk a svoju kultúru.“
http://www.teraz.sk/slovensko/danko-sns-protest-autonomia-csaky/86539-clanok.html
Čo je autonómia?
„U nás táto debata chýba vo všetkých rovinách aj vnútri menšiny.“
2. júna 2014 - (Peter Morvay - sme.sk)
Nejaká forma menšinovej autonómie môže byť aj na Slovensku dobrým riešením, len si treba seriózne vydiskutovať, čo to znamená. O tom však, zdá sa, nemajú jasno ani v SMK. Autonómia je jedným z legitímnych riešení postavenia národnostných a etnických menšín v demokratickej spoločnosti. Principiálne je v poriadku a v rôznych formách funguje v rôznych vyspelých západných krajinách. Ako žiadna demokratická technika nie je zázračným liekom na všetko, môže pomôcť aj škodiť, ak sa aplikuje nesprávne. Nakoľko a v akej forme by bola riešením pre menšiny na Slovensku, to je na dlhú debatu v rámci väčšinovej aj menšinovej spoločnosti a najmä medzi väčšinou a menšinou. U nás táto debata chýba vo všetkých rovinách aj vnútri menšiny. Na slovenskej strane nevyvolávala autonómia hysterické reakcie ani tak pre obavu, že bude prvým krokom k zmene hraníc, ale že by znemožnila nacionalistickej časti väčšinovej spoločnosti vnucovať menšine svoju vôľu a tlačiť ju k asimilácii. Ale ani maďarskí politici sa v skutočnosti do boja za autonómiu príliš nehrnuli. Bola pre nich užitočným heslom pre voličov, nie reálnym programom. Heslom používaným dovnútra komunity a popieraným pred väčšinou. Nie preto, lebo to vyvoláva negatívnu slovenskú reakciu, ale preto, lebo sami väčšinou na serióznu debatu o autonómii neboli pripravení - majú tiež len veľmi hmlisté predstavy, čo znamená. Tým, že hrali takúto dvojakú hru, však zároveň umožňovali slovenským nacionalistom vykladať si autonómiu podľa svojich potrieb. Ak by SMK naozaj mala koncept autonómie, bolo by to niečo nové aj v tunajšej maďarskej politike, a ak by ho zverejnila, mohla by rozprúdiť potrebnú a dlho chýbajúcu debatu. Zatiaľ to však skôr vyzerá, že opäť hľadá zámienky, aby si všetko nechala pre seba. Viktorovi Orbánovi pred dvomi týždňami vysvetľovala, že ho nechcela zverejniť pred prezidentskými ani európskymi voľbami, lebo by ho jej kandidáti museli vysvetľovať. Naozaj zvláštny prístup. Vysvetlením neochoty možno je, že to, čo zatiaľ z návrhu poznáme, pripomína pečenie torty z rozprávky o psíčkovi a mačičke, keď do hrnca hodíme všetko, čo máme radi, bez ohľadu na to, či to k sebe vôbec pasuje. Nové územnosprávne členenie vrátane nejakej komárňanskej župy nie je územná autonómia, len nový systém žúp, ktorý by viac vyhovoval maďarskej menšine jednu župu by ovládli jej predstavitelia. Školská autonómia tiež neznamená, že nejaký menšinový orgán vetuje rozhodnutie ministerstva a zabráni tým zrušeniu školy spravovanej miestnou samosprávou. Znamená to, že sa menšinová autonómia stane zriaďovateľom menšinových škôl po celej krajine a prevezme za ne plnú zodpovednosť vrátane ich finančného zaistenia. Ak bude chcieť udržať pri živote nerentabilnú školu, musí sa postarať aj o peniaze na jej prevádzku. Nezíska len moc, ale aj diel zodpovednosti za svoje rozhodnutia. Ak však ani v SMK nevedia, čo autonómia je, na serióznu debatu budeme čakať ešte veľmi dlho.
Len reči
1. júna 2014 - (Roman Pataj - komentare.sme.sk)
Reči SMK o autonómii mnohých nezmyselne pobúria. Je málo pravdepodobné, že sa o ňu budú aj usilovať. Balóniky Pála Csákyho o autonómii môžu dosiahnuť dve veci. Nezmyselne pobúria tých, čo si nedokážu predstaviť napríklad to, že by si menšina riadila svoju kultúru sama bez toho, že by jej do toho rozprával niekto zhora. To sa stane celkom určite. Omnoho menej pravdepodobné je, že pomôžu Robertovi Ficovi, ale mohli by. To vtedy, keby ich Csákyho SMK a Viktor Orbán mysleli vážne, nezostali by len pri jednom rozhovore, ale začali by sa o autonómiu pre tunajšiu maďarskú menšinu reálne usilovať. V takom prípade by sa skončilo účelové prímerie slovenského a maďarského premiéra. Výsledkom by bolo, že prvý z nich by po dvoch volebných neúspechoch získal vítaný doping v podobe driemajúcej maďarskej karty. Pravdepodobne však zostane len pri Csákyho rečiach.
SMK hovorí o autonómii a komárňanskej župe, plán pozná aj Orbán
1. júna 2014 - (Ján Krempaský - sme.sk)
Strana Maďarskej komunity má pripravený plán autonómie a predstavila ho už aj maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi počas jeho májovej návštevy na Slovensku. Ten na stretnutí vyhlásil, že uplynulé štyri roky boli o budovaní dôvery medzi Slovenskom, Maďarskom a ich premiérmi a v nasledujúcom období už bude reč aj o bolestivých častiach menšinových otázok. Informáciu o pláne priniesol portál bumm.sk a potvrdil ju aj člen predsedníctva SMK a novozvolený europoslanec Pál Csáky. Plán autonómie predstaví strana počas letného tábora, ktorý organizuje Via Nova, mládežnícka organizácia SMK. SMK hovorí o autonómii vo viacerých oblastiach. V školskej chce, aby bola podobne ako v Maďarsku pre slovenskú menšinu aj na Slovensku pre maďarskú menšinu vytvorená samosprávna jednotka. Mala by napríklad právo vetovať rozhodnutie ministerstva školstva, ktoré by chcelo zrušiť nejakú školu. „Ide nám najmä o ochranu málotriednych škôl,“ vysvetľuje europoslanec. V rámci jazykovej autonómie Strana maďarskej komunity navrhuje, aby dvojjazyčné tabule neboli len na začiatku a na konci obce, ale napríklad aj na zastávkach v nej. Na každom úrade na národnostne zmiešanom území by mal byť tiež jeden úradník, ktorý hovorí jazykom národnostnej menšiny. Súčasťou konceptu je aj návrh na prepracovanie administratívneho rozdelenia Slovenska na šestnásť žúp, ako pôvodne navrhoval splnomocnenec pre územnú správu vo vládach Mikuláša Dzurindu (SDKÚ) Viktor Nižňanský. V rámci nej sa počítalo aj s komárňanskou župou. Legislatívne by plán autonómie chcela mimoparlamentná SMK presadiť najskôr po voľbách v roku 2016. Europoslanec verí, že sa strana dostane do parlamentu. V prieskumoch sa pohybuje okolo piatich percent potrebných na vstup do Národnej rady. Portál bumm.sk napísal, že tento plán má SMK pripravený dlhšie, no nechcela ho zverejniť, aby sa informovanie o ich strane pred prezidentskými voľbami a voľbami do europarlamentu neobmedzilo len na túto tému. „Autonómia ako taká je pre nás neprijateľná,“ reaguje na plán SMK Jozef Bednár, hovorca ministerstva kultúry. Práva národnostných menšín na Slovensku sú podľa neho z európskeho hľadiska štandardné vo všetkých oblastiach. „Pál Csáky zabudol alebo nevedel povedať to najpodstatnejšie, ako tento návrh prispeje k tomu, čo potrebuje naše školstvo,“ reaguje na predstaviteľa SMK Michal Kaliňák z ministerstva školstva. „Čím návrh prispeje k vytvoreniu siete kvalitných vzdelávacích inštitúcií?“ pýta sa Kaliňák. Podobný program menšinovej politiky ako SMK má pod názvom Vízia 2016 aj Most. Strana ho predstavila minulý rok. Novozvolený europoslanec za Most József Nagy vraví, že cieľom ich vízie je hlavne zastaviť asimiláciu národnostných menšín na Slovensku. Školskú a kultúrnu samosprávu a jazykové práva považujú za tri najpodstatnejšie veci, ktoré pomôžu zachovať identitu. „Nemyslíme si, že tomu pomôže územná samospráva, skôr to bude problémový prvok,“ hovorí Nagy. Územná samospráva podľa neho nepripadá do úvahy aj preto, že maďarská menšina na Slovensku nežije na kompaktnom území a väčšina žije na zmiešanom. V jazykových právach sa Most-Híd podľa Nagya prikláňa k návrhu SMK. Prioritou strany v tejto oblasti je však podľa neho zlepšenie vyučovania slovenského jazyka na národnostných školách. Ide o to, aby sa zohľadňovalo, že pre ich žiakov nie je slovenčina materinským jazykom. Rozhodovanie o existencii najmä málotriednych škôl by podľa Nagya malo byť v kompetencii samosprávy. Nemusí byť na to podľa neho vytvorená samosprávna národnostná jednotka, ako navrhuje SMK.
Autonómia - skôr konšpirácia, než seriózna reč
http://stanislav41.blog.pravda.sk/2014/06/03/autonomia-u-nas-skor-konspiracia-nez-seriozna-rec/
Prešovčanom sa podarilo vytvoriť najväčšiu tortu v tvare koňa
http://www.teraz.sk/kosicky-kraj/sr-presov-torta-kon-rekord/86396-clanok.html
Maďarsko možno vytvorí zlú banku pre firemné úvery
http://ekonomika.sme.sk/c/7220347/madarsko-mozno-vytvori-zlu-banku-pre-firemne-uvery.html
Maďarská veža z lega prekonala svetový rekord - meria 36 metrov
http://www.teraz.sk/magazin/madarska-veza-z-lega-svetovy-rekord/86238-clanok.html
Miera nezamestnanosti v Maďarsku v apríli prekvapujúco klesla
http://www.teraz.sk/ekonomika/miera-nezamestnanosti-v-madarsku/86144-clanok.html
Indický výrobca pneumatík dal prednosť Maďarsku pred Slovenskom
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/319370-indicky-vyrobca-pneumatik-dal-prednost-madarsku-pred-slovenskom/
Apollo Tyres dementoval, že bude investovať namiesto v SR v Maďarsku
http://www.teraz.sk/ekonomika/apollo-tyres-investicie-dementi/86859-clanok.html
Slovensko prehralo súboj o obrovskú investíciu s Maďarskom
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/slovensko-prislo-o-polmiliardovu-investiciu-619433
Rozdelenie sveta podľa prevládajúcich náboženstiev a ideológií
http://www.hlavnespravy.sk/rozdelenie-sveta-podla-prevladajucich-nabozenstiev-a-ideologii/271345
Vo vzdelávaní slovenčiny a literatúry v školách sú nedostatky
Správa o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky
http://www.aktuality.sk/clanok/253713/vyucovanie-spisovneho-jazyka-v-skola-treba-zlepsit-upozornuje-rezort-kultury/
Depardieu si v Maďarsku zahrá Napoleona
V spevohre Zoltána Kodályho Háry János.
http://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/318662-depardieu-si-v-madarsku-zahra-napoleona/
Robert Fico k voľbám do Európskeho parlamentu:
Možno je to málo sexi pre voličov
„Nastal okamih, keď slovenskej politike nerozumiem“
http://www.teraz.sk/slovensko/slovenska-politika-robert-fico/85970-clanok.html
Oficiálne výsledky volieb do EÚ na Slovensku
Do parlamentu sa dostalo 8 strán
http://www.hlavnespravy.sk/oficialne-vysledky-volieb-do-eu-do-parlamentu-sa-dostalo-8-stran/270127
Slota, Mikloško, Golonka ani kúzelník či raper do EP nepôjdu
http://www.hlavnespravy.sk/slota-miklosko-golonka-ani-kuzelnik-ci-raper-do-ep-nepojdu/270257
Neoficiálne výsledky počtu konzervatívnych a liberálnych poslancov Európskeho parlamentu
http://www.hlavnespravy.sk/neoficialne-vysledky-poctu-konzervativnych-a-liberalnych-poslancov-europskeho-parlamentu/270324
Maďarsko: Najsilnejším v EP zostáva Fidesz, Jobbik si nepolepšil
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/318821-najsilnejsim-v-ep-zostava-fidesz-jobbik-si-nepolepsil/
Trinásť slovenských europoslancov
http://spravy.pravda.sk/eurovolby-2014/clanok/318733-neoficialne-vysledky-smer-eurovolby-vyhral-mandaty-ma-az-8-stran/
Smer stratil mandát, KDH a SDKÚ získali po dva. Účasť bola rekordne nízka
http://www.sme.sk/c/7213979/smer-vyhral-ale-stratil-mandat.html
Odhad výsledkov prisúdil najviac europoslancov ľudovcom
http://spravy.pravda.sk/eurovolby-2014/clanok/318806-eurovolby-v-nemecku-vyhralia-cdu-csu-vo-francuzsku-nacionalisti/
Keď volia členské základne, rodinný príslušníci a blázni
http://www.hlavnespravy.sk/ked-volia-clenske-zakladne-rodinny-prislusnici-a-blazni/270103
Ako volili jednotlivé európske krajiny?
Eurovoľby sa neobišli ani bez kuriozít - V obci Beloiannisz vo Fejérskej župe hodil volič omylom do urny aj občiansky preukaz...
http://www.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/eurovolby-sprevadzali-aj-kuriozity-ako-volilo-madarsku-rakusku-francuzsku.html
Volieb v Maďarsku sa zúčastnilo takmer 30 percent oprávnených voličov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-eurovolby/85619-clanok.html
Eurovoľby v Maďarsku: kandiduje osem strán
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-eurovolby/85619-clanok.html
V EP by mal byť Smer, KDH, SDKÚ, SaS, NOVA, OĽaNO, Most aj SMK
http://www.hlavnespravy.sk/odhad-politickych-stran-v-ep-by-mal-byt-smer-kdh-sdku-sas-nova-olano-most-aj-smk/269763
Eurovoľby sa na Slovensku skončili, účasť bola nízka
http://spravy.pravda.sk/eurovolby-2014/clanok/318686-slovensko-voli-svojich-zastupcov-do-europarlamentu/
Výsledky budú v nedeľu
http://www.sme.sk/c/7213300/eurovolby-slovakov-nepritiahli-vysledky-budu-v-nedelu.html
O eurovoľby na Slovensku je malý záujem
http://www.sme.sk/c/7213300/o-eurovolby-na-slovensku-je-maly-zaujem-voli-sa-do-desiatej-vecer.html
SMK: TTSK dokázal, že školy na juhu kraja nie sú finančne diskriminované
http://www.hlavnespravy.sk/smk-ttsk-dokazal-ze-skoly-na-juhu-kraja-nie-su-financne-diskriminovane/268982
Senátori USA protestovali proti výstavbe pomníka nemeckej okupácie v Maďarsku
http://www.hlavnespravy.sk/senatori-usa-protestovali-proti-vystavbe-pomnika-nemeckej-okupacie-v-madarsku/268945
Slovenskí volejbaloví reprezentanti vstúpili do kvalifikácie výhrou, Maďarov zdolali 3:0
http://www.teraz.sk/sport/sr-volejbal-madarsko-kvalifikacia-poprad/85505-clanok.html
PSA Peugeot Citroën plánuje vyrábať nový model C3 kompakt na Slovensku
http://www.teraz.sk/ekonomika/psa-peugeot-citron-planuje-vyrabat/85381-clanok.html
Eva V. sa ospravedlnila pozostalým
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-varholikova-sud-odvolanie/85283-clanok.html
Novozvolený prezident A. Kiska prezradil mená svojich poradcov
http://www.teraz.sk/slovensko/kiska-poradcovia-tim-hovorca-prezident/86182-clanok.html
Gašparovič prijal po dlhom čakaní Kisku
http://www.sme.sk/c/7211437/gasparovic-prijal-po-dlhom-cakani-kisku-navrhol-mu-tatry.html
Gašparovič v politike končí, bude sa venovať knižnici a manželke
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/318749-gasparovic-politike-konci-bude-sa-venovat-kniznici-a-manzelke/
Dárius Rusnák urážal Maďarov a vyvolal bitku v krčme
Bývalý hokejista je u prezidenta SR vedúcim oddelenia styku s verejnosťou. Ženy vyháňal z podniku za to, že hovorili po maďarsky. Polícia prípad rieši ako výtržníctvo.
http://www.sme.sk/c/7210824/darius-rusnak-urazal-madarov-a-vyvolal-bitku-v-krcme.html
Folklórny festival Východná oslávi 60 rokov
http://www.teraz.sk/kultura/folklorny-festival-vychodna-vyrocie/85056-clanok.html
Milovníci folklóru sa stretnú na 22. ročníku Šaffovej ostrohy
http://www.teraz.sk/regiony/milovnici-folkloru-sa-stretnu/85225-clanok.html
Ženy zamilované do kňazov požiadali pápeža o zrušenie celibátu
http://www.teraz.sk/magazin/zeny-zamilovane-do-knazov-celibat/84939-clanok.html
Pravda: V Matici chcú prepustiť asi tretinu ľudí
http://www.teraz.sk/kultura/pravda-matica-slovenska-prepustanie/85151-clanok.html
Komuniké z fiľakovského kolokvia
Účastníci Matičného okrúhleho stola
http://www.matica.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=52156
O Slovákoch na juhu
http://www.matica.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=52129
V rebríčku konkurencieschopnosti
Slovensko sa drží pred Maďarskom. Svetu však konkurovať nevie...
http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-sveta-financii-126/slovensko-sa-drzi-pred-madarskom-svetu-vsak-konkurovat-nevie-618524
Dni priemyslu v termíne 27.-30. mája 2014
Na výstavisku HUNGEXPO v Budapešti
http://ekonomika.etrend.sk/ekonomika-slovensko/dni-priemyslu-v-termine-27-30-maja-2014-na-vystavisku-hungexpo-v-budapesti.html
Stará škola
Za Puskása sa Maďarom chodilo len na tréningy kukať desaťtisíc ľudí! A v '53 porazili Maďari Anglicko na Wembley 6:3...
http://nazory.pravda.sk/dnes-pise/clanok/318292-stara-skola/
Maďarská centrálna banka znížila hlavnú úrokovú sadzbu na nové minimum
http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-centralna-banka-sadzba/85939-clanok.html
Maďarsko čaká bankový exodus, varuje centrálna banka
http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-sveta-financii-126/madarsko-caka-bankovy-exodus-varuje-centralna-banka-618392
Niekoľko zahraničných bánk uvažuje o odchode z Maďarska
http://www.teraz.sk/ekonomika/niekolko-zahranicnych-bank-odchod/85335-clanok.html
Rubikova kocka oslavuje 40 rokov
http://www.aktuality.sk/clanok/253180/najslavnejsiu-hracku-vyrobil-madar-rubikova-kocka-oslavuje-40-rokov/
Odhalili tajomstvo
Hlavolam, ktorý mal pôvodne slúžiť ako pomôcka architektom...
http://www.pluska.sk/magazin/zaujimavosti/zaujimavosti/rubikova-kocka-oslavila-40-narodeniny-vedci-odhalili-jej-tajomstvo.html
Slovenské platy sú vyššie ako u susedov
http://profesia.pravda.sk/zamestnanie/clanok/318096-slovenske-platy-su-vyssie-ako-u-susedov/
Maďarskí poslanci majú v pomere k priemernej mzde elitný plat
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-poslanci-plat/84880-clanok.html
Ak sa bojíte, nefilmujte
Diváci na festivale v Cannes videli slovenského herca Attilu Mokosa. Hrá v dráme maďarského režiséra Kornéla Mundruczóa Fehér isten (Biely boh).
http://kultura.sme.sk/c/7206770/ak-sa-bojite-nefilmujte.html
V. Orbán na zauchá nezabúda
Snaží sa hádzať polená pod nohy svojho ľudoveckého kolegu, luxemburského expremiéra Jeana-Clauda Junckera...
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/319051-orban-na-zaucha-nezabuda/
Orbán robí zmeny, Maďarsko bude mať len deväť ministerstiev
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/827046-orban-robi-zmeny-madarsko-bude-mat-len-devat-ministerstiev/
Maďarská vláda prešla len malou zmenou
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-orban-vlada-zmeny/86219-clanok.html
Tretia vláda Viktora Orbána vznikne do 15. júna
http://www.sme.sk/c/7213172/tretia-vlada-viktora-orbana-vznikne-do-15-juna.html
V. Orbán: Európu treba obnoviť; európska identita nikdy nenahradí národnú
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-madarsko-eurovolby-identita/85453-clanok.html
Šokovaný Orbán, Európsky súd rozhodol v prípade doživotia
http://www.24hod.sk/sokovany-orban-europsky-sud-rozhodol-v-pripade-dozivotia-cl288170.html
V. Orbán sa bude v roku 2017 zrejme uchádzať o post prezidenta
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-prezidentska-kandidatura-2017/85171-clanok.html
Eurovoľby 2014 - Ako voliť, ak ste Slovák žijúci v zahraničí?
Ak chce Slovák žijúci v zahraničí voliť slovenských kandidátov, musí prísť na Slovensko.
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3158/eurovolby-2014-ako-volit-ak-ste-slovak-zijuci-v-zahranici
Prejav krízy SMK
16. mája 2014 - (Peter Morvay - komentare.sme.sk)
Pála Csákyho SMK do Európskeho parlamentu naozaj nechce poslať za zásluhy. Na ich základe by šiel maximálne do Rimavskej Seče a aj to iba na vlastné náklady. Ako politik Csáky mnohonásobne sklamal. Rád sa dnes vydáva za toho, kto má hlavnú zásluhu na členstve Slovenska v Európskej únii, stačí si však spomenúť na ním organizovanú kampaň pred referendom o vstupe - slabú, spackanú, sprevádzanú škandálmi a klientelizmom. Referendum nebolo úspešné pre Csákyho a jeho kampaň, ale, našťastie, aj napriek nim. Csákyho SMK deleguje do europarlamentu, aby sa zbavila expredsedu, ktorý v nádeji na návrat na čelo strany vytrvalo podkopáva nohy svojmu nástupcovi a hrá sa na primabalerínu. Zbaviť sa ho zase môže len ponukou šance na ďalšie dobre platené ničnerobenie. Csáky sám tejto šanci pomohol tým, že nedôstojným odkazom na vyšší vek znechutil opätovnú kandidatúru svojej hlavnej konkurentke, pomerne úspešnej europoslankyni Edit Bauerovej. Väčší problém je, že Csákyho kandidatúra a kampaň sú len ukážkou krízy, v ktorej sa SMK topí. Všestranná závislosť od Orbánovho Fideszu i rastúce sympatie časti voličov a členstva SMK k Jobbiku stranu pripravujú o témy i dôveryhodnosť. Ako by mohla dôveryhodne kritizovať nedemokratickú a nacionálnu politiku Smeru, keď si Orbán vo štvrtok v sídle SMK pochvaľoval úspešnú éru budovania vzájomnej dôvery medzi ním a Ficom. A keď sa Csáky v rozhovore pre SME len trápne vykrúcal, aby sa nemusel vyjadriť k o triedu silnejšiemu nacionalizmu Jobbiku. Csákyho popieraniu, že SMK financuje Fidesz, zase ťažko uverí, kto vidí jeho osobnú kampaň. Pred eurovoľbami opäť zaplavuje juh Slovenska vlastným „časopisom“ vkladaným do každých väčších maďarskojazyčných novín a vhadzovaným do poštových schránok. Intelektuálne síce ide o veľmi nenáročné dielo pretekajúce chorobným narcizmom, pri odhadnuteľných nákladoch mnoho desiatok tisíc kusov však aj tak muselo stáť veľa peňazí. Máloktorý kandidát si môže dovoliť takú drahú osobnú kampaň a Csáky rovnakú robil už minimálne pri jedných predchádzajúcich voľbách. Kto mu ju financuje a kto financuje predvolebné kampane už veľa rokov mimoparlamentnej SMK, ak to nie je Fidesz a ak za stranou už nestojí žiadna silná ekonomická loby? Taká predsa podľa Csákyho stála len za Bugárom a spol., ktorí práve preto museli zo strany odísť.
Kyjev odmieta Orbánovu výzvu na autonómiu pre Maďarov
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/829686-orban-chce-autonomiu-pre-madarov-na-ukrajine-kyjev-je-proti/
Súčasťou bojovej skupiny V4 by mohla byť aj Ukrajina
Csaba Hende informoval, že s Ukrajinou už diskutovali o spôsobilostiach, ktorými by mohla prispieť.
http://www.sme.sk/c/7224682/glvac-sucastou-bojovej-skupiny-v4-by-mohla-byt-aj-ukrajina.html
Ozbrojenci na východe Ukrajiny zajali Maďara
http://www.sme.sk/c/7208234/ozbrojenci-na-vychode-ukrajiny-zajali-madara.html
Kríza na Ukrajine komplikuje ruským turistom cestu vlakom do Maďarska
http://www.teraz.sk/zahranicie/kriza-ukrajina-vlak-turisti/85153-clanok.html
Má aj Slovensko vzniesť územné nároky voči Ukrajine?
Podkarpatská rus bola súčasťou Československej republiky od roku 1918. V roku 1945 ju anektoval Sovietsky zväz...
http://www.hlavnespravy.sk/ma-aj-slovensko-vzniest-uzemne-naroky-voci-ukrajine/265822
Prečo Beneš pustil Stalinovi Podkarpatsko?
Kde sa vzala „Zakarpatská Ukrajina“? - Dar osloboditeľovi generalissimovi
http://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/317157-preco-benes-pustil-stalinovi-podkarpatsko/
S Jobbikom sa nikto z národných strán nebude baviť, tvrdí A. Danko
http://www.24hod.sk/s-jobbikom-sa-nikto-z-narodnych-stran-nebude-bavit-tvrdi-a-danko-cl287453.html
Patrik Tybor je celkovým víťazom seriálu klasík V4
http://sport.aktuality.sk/c/167801/patrik-tybor-je-celkovym-vitazom-serialu-klasik-v4/
Pozrite sa, čo tvorí hlavné príjmy jednotlivých krajín sveta
CIA odkryla svoje dáta. Na tomto zarába svet...
http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-sveta-financii-126/cia-odkryla-svoje-data-na-tomto-zaraba-svet-617897
Ryanair bude v zime lietať z Bratislavy na desiatich linkách
http://ekonomika.sme.sk/c/7203658/ryanair-bude-v-zime-lietat-z-bratislavy-na-desiatich-linkach.html
Úspechy mladých vedcov zo Slovenska na súťaži v Los Angeles
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/720/uspechy-mladych-vedcov-zo-slovenska-na-sutazi-v-los-angeles
V Boršodskej župe zapojili do protipovodňovej ochrany občiansku stráž
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-borsodskej-zupe-zapojili-do-protipov/84984-clanok.html
Povodňová pohotovosť v Maďarsku ďalej klesá
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-povodnova-pohotovost-je-uz-iba-na-164-kilometroch-riek/266950
Predsedníctvo ECAV a Evanjelická diakonia vyhlásili zbierku na pomoc Srbsku
http://www.hlavnespravy.sk/predsednictvo-ecav-a-evanjelicka-diakonia-vyhlasili-zbierku-na-pomoc-srbsku/268876
Srb pri záplavách prišiel o všetko. Zomrel po infarkte na maďarských hraniciach
http://www.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/srb-pri-zaplavach-prisiel-vsetko-zomrel-po-infarkte-madarskych-hraniciach.html
Slovensko pomôže Srbsku postihnutému záplavami
Sme s vami, Slováci v Dobanovciach!
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3151/povodnami-suzovane-srbsko-vola-o-pomoc-sme-s-vami-slovaci-v-dobanovciach
Povodňová pohotovosť platí na 320 kilometroch povodí riek v Maďarsku
http://www.24hod.sk/povodnova-pohotovost-plati-na-320-kilometroch-povodi-riek-v-madarsku-cl287602.html
Silný vietor v Maďarsku spôsobil výpadok elektriny na 20.000 odberných miestach
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-silny-vietor-sposobil-vypadok-elektriny-na-20-000-odbernych-miestach/265505
Príšerné počasie aj na Slovensku - Po víchrici ohrozujú ľudí aj povodne
Vietor a voda robia problémy, neodporúča sa jazdiť do Tatier...
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/silny-vietor-dorazil-slovensko-hasici-odstranuju-popadane-stromy.html
Ocenili laureátov súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
Krajanských žiakov očarili aj Bojnice, Martin a Donovaly. - Úsmevy spokojných detí z Báčskeho Petrovca, Kovačice a Kysáča (Srbsko), Iloku a Našíc (Chorvátsko), Bodonoša (Rumunsko) a Budapešti (Maďarsko).
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3175/ocenili-laureatov-sutaze-preco-mam-rad-slovencinu-preco-mam-rad-slovensko-krajanskych-ziakov-ocarili-aj-bojnice-martin-a-donovaly
Do literárnej súťaže o slovenčine sa zapojili stovky žiakov
zo Slovenska, Česka, Chorvátska, Maďarska, Rumunska, Srbska, Ukrajiny, Kanady a USA.
http://www.hlavnespravy.sk/do-literarnej-sutaze-o-slovencine-sa-zapojili-stovky-ziakov/275531
Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
http://novezamky.dnes24.sk/preco-mam-rad-slovencinu-preco-mam-rad-slovensko-pisali-o-tom-mlade-literarne-talenty-177458
Pred vyhlásením víťazov súťaže
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3162/vyhlasenie-vitazov-sutaze-preco-mam-rad-slovencinu-preco-mam-rad-slovensko
CJOP pozýva krajanov do Letnej školy 2014
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3149/cjop-pozyva-krajanov-do-letnej-skoly-2014
Slováci v zahraničí a legislatíva
„Snahou Slovenskej republiky by malo byť, aby starostlivosť štátu o slovenské menšiny a komunity v zahraničí bola minimálne na takej úrovni, ako je starostlivosť o menšiny žijúce na našom území.“
http://snn.sk/news/slovaci-v-zahranici-a-legislativa-2/
Turíčne ozdobovanie kostola v dedinke Mende neďaleko Budapešti
Slovenská tradícia v národnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva v Maďarsku - Audio: http://static-media.rtvs.sk/items/158/539039e594a14.mp3
Edita Pečeňová: Dôraz na výučbu slovenského jazyka a literatúry
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/734/edita-pecenova-akcent-na-vyucbu-slovenskeho-jazyka-a-literatury
Pozvánka na slávnosť v Blatnohrade (Zalavári)
Slovenská samospráva Budapešti usporiada pri príležitosti 1. výročia postavenia súsošia sv. Cyrila a sv. Metoda v Blatnohrade oslavu 22. júna o 12.00 hod. v pamätnom parku sv. Cyrila a sv. Metoda v Zalavári, kde dôjde aj k uloženiu vencov k pamätníku. Po oslave, o 13.00 hod. sa bude konať slovenská sv. omša v kostole obce Zalavár. Slovenská samospráva Budapešti zabezpečuje autobus 22. júna o 6.45 na Lomb ulici č. 1 v XIII. obvode Budapešti (za slovenskou školou). Na cestu sa môžete prihlásiť do 14. júna na sekretariáte samosprávy: tel. / fax: +36 1 3025117, mail: ssambp@gmail.com. Účastnícky poplatok: 1 000.- Ft.
Pamätník sv. Cyrila a Metoda v Blatnohrade
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/952-pamatnik-sv-cyrila-a-metoda-v-blatnohrade
Szent Cirill és Szent Metód emlékezete Zalaváron
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/190-archiv-magyarul-archiv-magyarul/792-szent-cirill-es-szent-metod-emlekezete-zalavaron
Cena Samuela Tešedíka 2014
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3167/cena-samuela-tesedika-2014
Samuel Tešedík pretváral dobu a život roľníka
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/737-samuel-teedik-pretvaral-dobu-a-ivot-ronika
Slovenská gazdinka 2014 v Budapešti
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=590589521040028&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1
Veľvyslanectvo SR v Maďarsku spolu so Zväzom Slovákov v Maďarsku 24. mája 2014 už po pätnásty raz usporiadali na pôde ambasády tradičné stretnutie žien slovenskej národnosti. Podujatie je neodmysliteľne spojené so súťažnou výstavou a ochutnávkou domácich koláčov. - Neformálne diskusné fórum - Vystúpenie Folklórneho súboru HONT z Krupiny.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.589638391135141.1073741894.147596498672668&type=3
Gurmánske pochúťky vo folklórnom rytme i vážnej nôte
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3159/slovenska-gazdinka-2014-v-budapesti-gurmanske-pochutky-vo-folklornom-rytme-i-vaznej-note
Santov
http://www.oslovma.hu/pilis-slovak.hu/osady/14-telepuelesek/23-santov
Fotogaléria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.591633034269010.1073741896.147596498672668&type=1
Níža (Nézsa) - Regionálne kolo súťaže ZSM
Slovenské spievanky a veršovačky - 29. mája 2014 - Foto: www.oslovma.hu
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.591581290940851.1073741895.147596498672668&type=1
Slovenské spievanky a veršovačky 2014 - Celoštátne kolo súťažnej prehliadky ZSM
Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) pod názvom Slovenské spievanky a veršovačky už 18 rokov usporadúva pre deti a mládež celoštátnu súťaž v speve slovenských ľudových piesní a v prednese slovenskej poézie a prózy. V prvej etape XVIII. ročníka súťaže sa uskutočnili regionálne kolá v Síleši, Pitvaroši a Níži, z ktorých do celoštátneho kola postúpilo viac ako sto spevákov a recitátorov z rôznych kútov krajiny. Celoštátne kolo súťažnej prehliadky Slovenské spievanky a veršovačky, spojené s galaprogramom, sa konalo 6. júna 2014 v budapeštianskom Slovenskom inštitúte. Podujatie ZSM sa uskutočnilo s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. - Prejav vďaky a úcty voči predkom, ktorí si udržali identitu aj navzdory stáročiam či náročným okolnostiam.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.595361073896206.1073741899.147596498672668&type=1
„Prekrásne horí plameň jazyka,
vo vatre ducha praskajú slová,
zhrievaj nám srdce, divná muzika,
prastaro-múdra, naveky nová.“
(Alexander Kormoš: Polyfónia)
„Spievanky, spievanky, kdeže ste sa vzali?
Či ste z neba spadli, či ste v háji rástli?
Z neba sme nespadli, v háji sme nerástli,
ale nás mládenci a dievčence našli.” (Ľudová)
Celoštátne kolo XVII. ročníka súťaže ZSM Slovenské spievanky a veršovačky spojené s galaprogramom (11. júna 2013):
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1034-celotatne-kolo-spievaniek-a-verovaiek
Fotogaléria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.428676493897999.1073741842.147596498672668&type=1
Slovenské spievanky a veršovačky v Budapešti
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3165/slovenske-spievanky-a-versovacky-v-budapesti
Sviatok slovenských speváckych zborov v Budapešti
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3163/sviatok-slovenskych-spevackych-zborov-v-budapesti
Tradície a ľudový odev Slovákov žijúcich v Maďarsku
Noc múzeí a galérií v etnografickom múzeu SNM v Martine
http://folklorista.sk/noc-muzei-a-galerii-alebo-aka-bola-v-etnografickom-muzeu-snm-v-martine/
Július Dedinský o čabianskej klobáse
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1134-abianska-klbasa-najlepuo-itemia
Dolnozemská klobása: Viac dní ako klobás - Platilo v rodine roľníka
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/551-viac-dni-ako-klobas-platilo-v-rodine-ronika
Moderátorka z RTVS šokuje rasizmom
http://www.cas.sk/clanok/281537/moderatorka-z-rtvs-sokuje-rasizmom-nedonoseny-smradlavy-cigan-preco-toto-nemozeme-strielat.html
Odsúdený komunistický exminister Biszku nepožiada v Maďarsku o milosť
http://www.aktuality.sk/clanok/253152/odsudeny-komunisticky-exminister-biszku-nepoziada-v-madarsku-o-milost/
Maďarskí policajti vykradli sklad dôkazov na policajnej stanici
Zlato, šperky, elektroniku, nábytok, ale aj drogy...
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarski-policajti-vykradli-sklad-dokazo/84604-clanok.html
V Maďarsku muž po prehratom spore o deti zastrelil dvoch ľudí
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-spor-deti-vrazda/84559-clanok.html
Ekonomika Maďarska rástla najrýchlejšie od roku 2006
http://ekonomika.sme.sk/c/7204036/ekonomika-madarska-rastla-najrychlejsie-od-roku-2006.html
V maďarskom vinárskom podniku Tokaj preverujú podozrenie z pančovania vína
http://www.hlavnespravy.sk/v-madarskom-vinarskom-podniku-tokaj-preveruju-podozrenie-z-pancovania-vina/264838
Výstava pripomína, ako Prešporok velebil i zatracoval vojnu
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/317709-vystava-pripomina-ako-presporok-velebil-i-zatracoval-vojnu/
Do EP sa určite dostane Fidesz, Jobbik a MSZP
http://www.teraz.sk/zahranicie/do-ep-sa-urcite-dostane-fidesz-jobbik/84468-clanok.html
Maďarskí socialisti v eurovoľbách neuspeli, líder odstúpil
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/828176-mesterhazy-neuspel-v-eurovolbach-odstupil-z-funkcie/
Maďarskí socialisti vo voľbách do EP prepadnú, Mesterházy ostane, tvrdí Origo.hu
http://www.hlavnespravy.sk/madarski-socialisti-vo-volbach-do-ep-prepadnu-mesterhazy-ostane-tvrdi-origo-hu/267675
Čo majú spoločné maďarský opozičný politik, Guinea-Bissau, vinár z Veľkého Medera a český cukor?
15. mája 2014 - (Klaudia Lászlóová - Plus 7 dní)
Maďarskí vyšetrovatelia zalovili mesiace pred voľbami v kalných vodách finančných podvodov a vytiahli meno veľkej ryby - muža číslo dva opozičnej Maďarskej socialistickej strany (MSZP) Gábora Simona. Štvrtého februára tohto roku denník Magyar Nemzet, blízky premiérovi, o ňom napísal, že má tajné konto v Rakúsku a na ňom osem miliónov eur nedokázateľného pôvodu! Tri úmrtia či zmiznutia?: Simonova aféra rozhýbala lavínu. Zem sa vraj zatriasla aj pod nohami niekoľkých slovenských podnikateľov - maďarský internetový magazín Index informoval o dvoch menách slovenských biznismenov, ktorí sa údajne pohybovali v rovnakých kruhoch. Obaja patrili k známym Tamása Welsza, kľúčovej postavy Simonovej aféry, ktorý podvody údajne riadil. Welsz sa podľa Indexu stretával vo vinárni v Dunajskej Strede so Zoltánom Döménym, vinárom z Veľkého Medera, a s mužom známym len ako Gyula B., ktorého zatkla Národná kriminálna agentúra (NAKA) v marci za účasť na daňovom podvode s českým cukrom. To najzaujímavejšie však ešte len príde - všetci traja, Welsz, Dömény aj pán B., sú mŕtvi alebo zmizli. Priznanie nezvestného: Deň po tom, ako v Maďarsku prepukla Simonova aféra, piateho februára, Zoltán Dömény odišiel zo svojho domu vo Veľkom Mederi a viac sa nevrátil. Tri dni sa vozil v aute, v ktorom pravdepodobne aj spával, a napísal manželke list na rozlúčku. Opísal v ňom finančné machinácie, do ktorých bol zapletený, aj ich ďalších aktérov. Naposledy ho videli pri Dunaji neďaleko Iže, kde našli aj jeho auto a v ňom rozlúčkový list. Skočiť do Dunaja ho však nevidel nikto a nenašlo sa ani telo. Dömény bol majiteľom a spolumajiteľom viacerých firiem, napríklad Feed Trade či Primavin, obchodoval s vínom a potravinami, ale podnikal aj v stavebníctve. Jeho manželka pre Index potvrdila, že sa s ňou rozlúčil listom, a uviedla aj to, že sa mu v poslednom čase často vyhrážali osoby zo slovenského a z maďarského podsvetia. Index ďalej zistil, že proti jednej z firiem registrovaných v Maďarsku, ktorú menoval v testamente, vedie daňový úrad vyšetrovanie. Podvod s cukrom: Vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry vykonali v marci razie v niekoľkých slovenských mestách. Zaistili falošné faktúry a ďalšie dokumenty. Vybavení dostatočným dôkazovým materiálom obvinili tri osoby z daňových podvodov v afére s českým cukrom. Išlo o jednoduchý podvod - kryštálový cukor z Česka predávali ako slovenský a vyhli sa tak plateniu dane - štát obrali o 1,7 milióna eur. Jedným zo zatknutých bol Gyula B., ktorý podľa zdrojov parameter.sk, slovenského spravodajského portálu v maďarčine, zomrel vo väzení. Polícia to nepotvrdila ani nepoprela. Aj on sa údajne stretával s Tamásom Welszom. Infarkt v policajnom aute: Ako v prípade Döménya, aj tu dochádza k zvláštnej zhode dátumov. Najskôr desiateho marca prehľadali Welszov byt, aby našli hlavný dôkaz. Falošný guinejsko-bissauský pas Gábora Simona, na ktorý si vraj otvoril tajné konto. Simona obvinili dvanásteho marca. O päť dní neskôr zatkli Gyulu B., ktorý mal skonať vo väzení. Welsz zomrel 20. marca, keď ho policajným autom viezli na vyšetrovanie - vraj po tom, čo poskytol výpoveď a dôkazy o rozvetvenej medzinárodnej sieti finančných podvodov. Dovtedy sa mohol pohybovať na slobode, zatknutý nikdy nebol. Infarkt? Samovražda jedom? Alebo je stále nažive v programe na ochranu svedkov? Všetky tieto verzie sa v maďarských médiách objavili, no oficiálne mu zlyhalo srdce. Fakt je, že všetky nitky sa zbiehali u Welsza a ani on už vypovedať nebude. Čo mal spoločné s podnikaním na Slovensku? Kľúč je možno v liste na rozlúčku, ktorý zanechal Dömény. Dostane vo svetle týchto udalostí novú vážnosť aféra s českým cukrom, dá sa očakávať odhalenie nových daňových podvodov, bude aféra pokračovať na Slovensku? Alebo sa to skončí stručným stanoviskom, že išlo o vybavovanie účtov v podsvetí? Na to by mali v ďalších dňoch dať odpovede vyšetrovatelia na Slovensku. Obvinený: A bývalý podpredseda maďarských socialistov Gábor Simon? Žije, ale aféra bola pre neho politickou vraždou. Vzdal sa členstva v MSZP aj kandidatúry vo voľbách. Vyhrala ich vládna strana Fidesz.
Demencia na maďarský spôsob
Hra renomovaného režiséra Kornéla Mundruczóa
15. mája 2014 - (Zuzana Uličianska - Sme)
V rámci festivalu Nová dráma / New Drama dnes v SND hosťuje špičková európska koprodukcia v réžii jedného z najvýznamnejších súčasných filmových a divadelných režisérov Kornéla Mundruczóa. Jeho Projekt Frankenstein o synovi, ktorý vyvraždil celú rodinu, uviedla Divadelná Nitra 2008, filmovú verziu tohto diela premietne dnes bratislavské kino Lumiére. Medzi jeho posledné divadelné diela patrí šokujúco odvážny Ľad podľa Vladimira Sorokina, ktorý pozvali aj na Wiener Festwochen v susednej Viedni. Filmoví diváci však poznajú jeho meno v súvislosti so znepokojujúcimi snímkami Šťastné dni či Delta. Jeho šiesty film Biely pes je v týchto dňoch súčasťou programu filmového festivalu v Cannes. Divadelný kus Demencia z prostredia opustenej psychiatrickej liečebne kladie jednoduché otázky, na ktoré je však veľmi ťažké odpovedať. Má zmysel predlžovať život ťažko trpiacim, ak sú aj tak odsúdení na smrť? Neotupujeme vierou v modernú medicínu silu viery? Každú spoločnosť najlepšie charakterizuje to, ako sa správa k postihnutým, čo hovorí naše zdravotníctvo o nás? Súčasťou programovej línie festivalu Focus Maďarsko bude aj sobotňajšie tanečné predstavenie v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava s názvom X&Y v choreografii známeho tvorcu Pála Frenáka.
Na rieke Rába očakávajú vážnu povodňovú vlnu
http://www.hlavnespravy.sk/na-madarskej-rieke-raba-ocakavaju-vaznu-povodnovu-vlnu/264501
Maďarský národ smeruje k zjednocovaniu
László Tőkés v kampani pred voľbami do EP: Zjednotenie národa ponad hranice sa stalo súčasťou štátnej politiky...
http://www.hlavnespravy.sk/tokes-v-kampani-pred-volbami-do-ep-madarsky-narod-smeruje-k-zjednocovaniu/264467
Na maďarskom parlamente nie je vyvesená vlajka EÚ, Kövérovi nechýba
Vyvesili v rámci „národnej solidarity“ vlajku Sikulov...
http://www.hlavnespravy.sk/na-madarskom-parlamente-nie-je-vyvesena-vlajka-eu-koverovi-nechyba/263923
Komunistického exministra Bélu Biszka odsúdili za vojnové zločiny
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/317529-madarskeho-exministra-odsudili-za-vojnove-zlociny/
Slovenka, ktorá utopila svojho syna, dostala v Maďarsku 14 rokov
http://www.teraz.sk/zahranicie/slovenka-madarsko-syn-smrt-vazenie/84214-clanok.html
Na Szigete vystúpi aj Peter Lipa
http://www.24hod.sk/na-szigete-vystupi-aj-peter-lipa-cl286635.html
Na Szigete nebudú chýbať ani Madness a Kelis
http://www.24hod.sk/na-szigete-nebudu-chybat-ani-madness-a-kelis-cl291245.html
Orbán prišiel za SMK, sľúbil riešenie Maďarov na Slovensku
http://www.sme.sk/c/7203859/orban-prisiel-za-smk-slubil-riesenie-madarov-na-slovensku.html
Zbabraná geopolitika a Orbánove autonómie
http://noveslovo.sk/c/Zbabrana_geopolitika_a_Orbanove_autonomie
Na východe Ukrajiny sa strieľa, Ľvov tancuje tango
Aj Česi, ktorí tu žijú, sú plní odhodlania podporovať nový prozápadný kurz krajiny.
http://zurnal.pravda.sk/reportaz/clanok/317734-na-vychode-ukrajiny-sa-striela-lvov-tancuje-tango/
Orbán opäť vyzval na autonómiu Maďarov na Ukrajine
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/317958-orban-opat-vyzval-na-autonomiu-madarov-na-ukrajine/
Martonyi: Maďarský premiér slovo autonómia v súvislosti s Ukrajinou nepoužil
http://www.hlavnespravy.sk/martonyi-madarsky-premier-slovo-autonomia-v-suvislosti-s-ukrajinou-nepouzil/264094
Ukrajina namietala, že Orbán chce autonómiu pre maďarskú menšinu
http://www.hlavnespravy.sk/ukrajina-namietala-ze-orban-chce-autonomiu-pre-madarsku-mensinu/263782
Figeľ: Orbán vyvoláva vyhláseniami obraz 19. storočia
http://www.topky.sk/cl/100535/1396915/Figel--Orban-vyvolava-vyhlaseniami-obraz-19--storocia
Putinov kamoš Orbán
14. mája 2014 - (Peter Morvay - komentare.sme.sk)
Budapešť požaduje autonómiu pre maďarské menšiny v okolitých krajinách dlhodobo, ale teraz je to v prípade Ukrajiny služba Putinovi. Viktor Orbán v sobotu nepovedal nič zásadne nové oproti tomu, čo politici Fideszu a budapeštianske vlády hovoria už dlhé roky - maďarské menšiny v susedných štátoch majú mať autonómiu. Rozdiel je iba v tom, ako intenzívne autonómiu rôzne vlády požadovali. Tie stredoľavé to robili skôr preto, aby ich druhá strana neobvinila zo zrady národných záujmov. Budapeštianske vlády (a maďarské strany na Slovensku) mali spoločné aj to, že autonómiu používali ako heslo bez toho, aby spresnili, čo si pod ňou predstavujú. Umožnili tak ostatným, aby si túto požiadavku vyložili, ako chceli. Menšinová autonómia však sama osebe nie je nič od diabla, funguje v mnohých európskych krajinách a ukrajinskí nacionalisti, ktorí sú súčasťou novej kyjevskej vlády, odmietali i oprávnené nároky menšín dlho pred súčasnou krízou. Z tohto hľadiska sa v sobotu veľa nestalo a reakcia Kyjeva na Orbána môže byť prehnaná a účelová. Lenže. Orbán v sobotu zvlášť a celkom zbytočne zdôraznil, že autonómiu chce aj pre Maďarov na Ukrajine. A nie je taký hlúpy, aby nevedel, v akom kontexte to povedal. Na Ukrajine je dnes volanie po autonómii naozaj najmä zámienkou Moskvy a jej poskokov na to, ako destabilizovať a rozbiť krajinu a zabrániť jej posunúť sa k Západu. Ak si Orbán napriek tomu práve teraz dá prácu autonómiu požadovať, ak patrí k najrozhodnejším odmietačom efektívnych sankcií proti Rusku, ak Maďarsko uvrháva do finančnej závislosti od Moskvy, vyjadruje sa obdivne o východných režimoch a ak médiá pod kontrolou orbánovcov preberajú moskovský pohľad na dianie na Ukrajine, natíska sa logicky otázka, či to všetko bola len náhoda. Alebo vedomá službička kamošovi Voloďovi.
Škandál - Europoslanec za Jobbik je podozrivý zo špionáže pre Moskvu
http://www.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/skandal-madarsku-europoslanec-za-jobbik-je-podozrivy-zo-spionaze-moskvu.html
Europoslanca za Jobbik obviňujú zo špionáže pre Rusko
Údajne majú dôkazy
http://www.topky.sk/cl/11/1397469/Politika-obvinuju-zo-spionaze-pre-Rusov--Udajne-maju-dokazy
Člena Jobbiku obviňujú, že je ruským agentom
19. mája 2014 - (Peter Morvay - sme.sk)
Štyri roky sledovali maďarské úrady činnosť europoslanca krajne pravicovej strany Jobbik Bélu Kovácsa, zaznelo v pondelok na zasadaní národnobezpečnostného výboru budapeštianskeho parlamentu. Kovácsa minulý týždeň prokuratúra obvinila zo špionáže pre Rusko. Podľa predsedu výboru Szilárda Németha z vládneho Fideszu má prokuratúra fotky a nahrávky dokazujúce, že sa Kovács konšpiratívne stretával s ľuďmi z ruskej tajnej služby. Všetky dôkazy však budú podľa rozhodnutia výboru do roku 2043 utajené. Kovács médiám po zasadaní výboru povedal, že sa s cudzincami stretával len v súvislosti so svojou prácou a potom pred novinármi utiekol. Predseda Jobbiku Gábor Vona označil obvinenie za vykonštruované. Kovács má šancu byť tento týždeň opäť zvolený za poslanca europarlamentu. Ten ho musí zbaviť imunity, aby mohol byť v Maďarsku stíhaný. Od začiatku patrí Kovács k najpodivnejším postavám extrémistov. Do Jobbiku prišiel v roku 2005 s ponukou, že pomôže vtedy začínajúcu stranu financovať. Vydával sa za podnikateľa, no oficiálne vlastnil len jednu stratovú reštauráciu. Ešte za socializmu študoval v Moskve a Japonsku. Potom pracoval v Maďarsku v zahraničnom obchode, necítil sa však vraj doma dobre a v čase pádu komunizmu sa opäť sa presťahoval do Moskvy. Sú dokonca pochybnosti o tom, či je Béla Kovács jeho pravé meno. Ako „zahraničný pozorovateľ“ sa Kovács zúčastnil na referende na Kryme a pre ruské médiá ho označil za absolútne legitímne.
KGBéla v bondovskom 007-štýle: „Kovács. Béla Kovács“
Eurovoľby Maďarom spestruje honba na špióna
21. mája 2014 - (Ivan Drábek - Pravda)
„Kovács. Béla Kovács,” uťahujú si v bondovskom štýle maďarské médiá z europoslanca, ktorý im v pondelok zdúchol spred kamier a mikrofónov spôsobom, za aký by sa nemusel hanbiť ani legendárny agent 007. Po rokovaní národno-bezpečnostného výboru parlamentu, ktorý riešil kauzu Kovácsovej spolupráce s ruskými tajnými službami, boli všetci zvedaví na jeho komentár. Kým však na brífingu extrémistického hnutia Jobbik rečnil jeho predseda Gábor Vona o sprisahaní USA a EÚ s cieľom oslabiť silnejúcich maďarských národných radikálov, europoslanec, ktorý v nadchádzajúcich voľbách kandiduje znova, sa „po anglicky“ vytratil. Novinárom, ktorí ho pri bráne dostihli, oznámil len toľko, že sa k veci vyjadrí o niekoľko hodín neskôr na stretnutí s voličmi v Segedíne, kam napokon neprišiel. „Kam utiekol Béla Kovács? Je tu v Budapešti, alebo odišiel do Segedínu? Odcestoval do Bruselu? Alebo by sme ho azda mali hľadať v Moskve, v okolí Červeného námestia?“ robil si včera posmech z eurokandidáta Jobbiku číslo 3 Szilárd Németh, podpredseda národno-bezpečnostného výboru za vládnu stranu Fidesz. Németh potvrdil, že výbor dostal od tajných služieb dostatočný dôkazový materiál o práci Kovácsa pre ruskú rozviedku. „Spáchal vlastizradu, keď s ňou dlhodobo organizovane a konšpiračne spolupracoval,“ citovala ho agentúra MTI. Obsah pondelkovej schôdzky výboru má podľa zákona zostať 30 rokov prísne tajný. Všetci jeho členovia s výnimkou zástupcu Jobbiku však médiám prezradili, že predložené dôkazy vrátane zvukových a obrazových záznamov ich presvedčili o oprávnenosti žiadosti maďarského generálneho prokurátora adresovanej šéfovi Európskeho parlamentu, aby bol Kovács zbavený poslaneckej imunity. O podozrivých ruských kontaktoch Kovácsa a záhadných finančných zdrojoch, z ktorých štedro podporoval svoju stranu, sa vedelo už dávno. Nie nadarmo mu prischla prezývka KGBéla. Študoval v Moskve, dlhé roky tam podnikal, za ženu má Rusku, ktorá podľa provládneho denníka Magyar Nemzet bola agentkou KGB už v sovietskych časoch. V marci sa Kovács zúčastnil ako pozorovateľ na referende o pričlenení Krymu k Rusku a anexiu nadšene privítal. Práve jemu sa pripisujú zásluhy na silne proruskej línii Jobbiku. Hoci pre zainteresovaných to nebolo nijaké prekvapenie, škandál prepukol až minulý štvrtok. Magyar Nemzet vtedy oznámil, že Úrad na ochranu ústavy podal podnet pre podozrenie Kovácsa zo špionáže proti inštitúcii EÚ, za ktorú prislúcha dvoj- až osemročný trest väzenia. Trestné stíhanie sa však zatiaľ začať nemôže. Z Bruselu totiž prišla odpoveď, že o zbavení imunity bude môcť rozhodnúť až novozvolený Európsky parlament, pravda, v prípade, že sa tam Kovács dostane. V posledných prieskumoch Jobbik predstihol socialistov a ako druhá najsilnejšia strana s podporou 17 percent rozhodnutých voličov mohol rátať s tromi euromandátmi, čo by znamenalo, že kreslo by si udržal aj Kovács. To, ako sa špionážna aféra prejaví na konečných výsledkoch, bude známe až v nedeľu, dokedy sa nové prieskumy nesmú zverejniť. Fidesz, ktorý je s 56-percentnou podporou rozhodnutých voličov vopred istým víťazom eurovolieb, ale aj socialisti snažiaci sa stoj čo stoj dohnať jedno- až dvojpercentný náskok Jobbiku, aby si udržali symbolicky významné postavenie najsilnejšej opozičnej strany, robia všetko preto, aby krajná pravica za svoju „ruskú spojku“ zaplatila čo najvyššiu cenu. Obe strany, ktoré sa inak v máločom zhodnú, unisono vyzývajú Jobbik, aby Kovácsa stiahol z kandidačnej listiny. Šéf Vona to odmieta. Kovács je podľa neho nevinný a načasovanie kauzy svedčí o tom, že jej strojcovia chcú ovplyvniť výsledky eurovolieb. Ozval sa aj premiér Viktor Orbán, ktorého demokratická opozícia pre jeho postoj k Ukrajine a nedávny jadrový kontrakt s Moskvou označuje za skrytého spojenca Kremľa. Šéf Fideszu, ktorý s Jobbikom súperí o priazeň národne orientovaných euroskeptických voličov, spochybnil vlastenectvo krajne pravicového hnutia. „To, že internacionalisti, ktorí národ nepovažujú za dôležitý, v minulosti dostatočne často spáchali vlastizradu, je verejnosti známe,“ rypol si v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu aj do socialistov. „Ale to, aby strana, označujúca sa za národnú, chcela dostať vlastizradcu do Bruselu, kde je potrebné presadzovať maďarské záujmy, je niečo bezprecedentné,“ dodal Orbán.
Výbor pre národnú bezpečnosť sa zaoberal špionážnou kauzou Jobbiku
http://www.teraz.sk/zahranicie/vybor-pre-narodnu-bezpecnost-jobbik/84945-clanok.html
Orbán pobúril Kyjev slovami o maďarskej autonómii na Ukrajine
Kyjev si predvolal maďarského veľvyslanca. - Budapešť má nejasný postoj k Ukrajine, stráži si biznis s Rusmi. - Spolu s Jobbikom...
13. mája 2014 - (Peter Morvay - sme.sk)
„Maďari v Karpatskej kotline majú nárok na dvojaké občianstvo, majú nárok na kolektívne práva aj na autonómiu. /.../ Aktuálnosť tomu všetkému dodáva situácia dvestotisícovej maďarskej komunity na Ukrajine, ktorá musí dostať dvojaké občianstvo, úplné kolektívne práva a musí dostať aj možnosť samosprávy. To je naše jasné očakávanie od vytvárajúcej sa novej Ukrajiny,“ povedal v sobotu v maďarskom parlamente vo svojej nástupnej reči staronový premiér Viktor Orbán. Kyjev v utorok reagoval predvolaním maďarského veľvyslanca. Novú ukrajinskú vládu slová maďarského premiéra pobúrili, pochopila ich ako podporu Moskvy a separatistov na východe Ukrajiny, ktorí tiež vystupujú s požiadavkou autonómie. Orbánova vláda má od začiatku problém zaujať k dianiu na Ukrajine jasné stanovisko. Premiér v sobotu povedal, že snaha o vytvorenie novej a demokratickej Ukrajiny má podporu a solidaritu Maďarska. Zároveň však Budapešť odmieta ekonomické sankcie proti Rusku. Tie by mohli ohroziť aj čerstvú dohodu o dostavbe maďarskej atómovej elektrárne Paks a ruskú pôžičku v hodnote asi 10 miliárd eur, ktorou chce Orbánova vláda naštartovať maďarskú ekonomiku. Týždenník HVG napísal, že práve preto Orbána pred týždňom pozvali ako jedného z hlavných rečníkov na Európske fórum v Berlíne. Kancelárka Angela Merkelová zastáva s ohľadom na nemecké hospodárstvo k sankciám podobné stanovisko. Orbán chce aj napriek dianiu na Ukrajine nadštandardné vzťahy s Ruskom a v tom s ním súhlasí aj krajne pravicová strana Jobbik. Extrémisti sa netaja tým, že by sa mala kríza na Ukrajine využiť na pripojenie Podkarpatskej Rusi k Maďarsku. Koncom mája Jobbik demonštroval pred maďarským ministerstvom zahraničia za odtrhnutie tohto územia. Prekážalo mu, že minister János Martonyi odmietol návrhy ruských politikov na rozdelenie Ukrajiny medzi susedné štáty. Mnohé médiá blízke vládnemu Fideszu preberajú skôr pohľad Moskvy na to, čo sa na Ukrajine deje. Verejnoprávny rozhlas kontrolovaný vládou napríklad vo februári streľbu do davu na majdane opísal ako „vyhľadávanie a zneškodňovanie teroristov“ poriadkovými silami v službách prezidenta Viktora Janukovyča.
Pre Maďarsko je najdôležitejšie, aby na Ukrajine nebola vojna, ozýva sa z Budapešti
http://www.aktuality.sk/clanok/252860/pre-madarsko-je-najdolezitejsie-aby-na-ukrajine-nebola-vojna-ozyva-sa-z-budapesti/
Predĺženie moratória na exekúcie
13. mája 2014 - (gmp - rtvs)
Nový maďarský parlament na prvom normálnom pracovnom zasadaní predĺžil moratórium na exekúcie v prípade devízových dlžníkov, ktorí nie sú schopní splácať svoje úvery, najčastejšie vo švajčiarskych frankoch či eurách. Bankami to príliš neotrasie, pretože sa im aj tak nedarilo zhodnocovať byty, či domy, určené po exekúcii do dražby. - Prvý právny akt nového parlamentu priniesol vzácnu zhodu medzi politickými stranami. Bez nej, presnejšie bez štvorpätinovej väčšiny poslancov sa ani nemohlo stať, že z návrhu novely bude v mimoriadne zrýchlenom konaní za jeden jediný deň platný zákon. Vláda už dlho hľadá rôzne riešenia na pomoc pre devízových dlžníkov, ktorých splátky sa v dôsledku prudkých pohybov kurzu forintu často zvyšujú. Podľa pôvodného zákona ten, kto deväťdesiat dní nespláca dlh, môže čakať exekútora. Odteraz týchto ľudí nemožno z bytov vysťahovať dovtedy, kým vláda nenájde definitívne riešenie na tento problém. Veritelia zatiaľ nereagujú, ale experti poukazujú na to, že napríklad vlani sa takpovediac zrútilo stodesať až stodvadsaťtisíc úverov. Z toho niečo vyše pätnásťtisíc bytov vyznačili na dražbu, ale touto cestou zhodnotili iba dvestotridsaťštyri kusov. Väčšina ľudí využíva možnosť odovzdať svoj byt štátnemu fondu, od ktorého si ho prenajímajú za výhodných podmienok.
Koncom minulého roka pracovalo v európskych krajinách už takmer 600-tisíc maďarských občanov
12. mája 2014 - (gmp - rtvs)
Koncom minulého roka pracovalo v európskych krajinách už takmer 600-tisíc maďarských občanov. Také sú údaje spoločnosti, ktorá sa venuje zakladaniu firiem v Nemecku a Eurostatu. Skutočné počty môžu byť ešte vyššie, vzhľadom na čiernu prácu. Počet maďarských občanov pracujúcich v zahraničí tento rok ďalej rastie, ale aj vlaňajších 580-tisíc je rekord. Najviac maďarských občanov pracuje vo Veľkej Británii. Je ich 300-tisíc a tento údaj potvrdzuje aj maďarské ministerstvo hospodárstva. Takmer 140-tisíc ich je v Nemecku a 63-tisíc v Rakúsku. Európsky štatistický úrad vykazuje na štvrtom mieste Slovensko, kde pracovalo vlani 9 920 maďarských občanov. Ide o ľudí prihlásených do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, čiže čierna práca zostáva mimo týchto čísel. Hodno poznamenať, že takzvaná pracovná emigrácia je v Maďarsku častou témou vnútropolitických diskusií. Opozícia zväčša tvrdí, že mladí ľudia odchádzajú za prácou predovšetkým preto, lebo doma jednoducho nemajú kde pracovať. Vláde pritom Maďari v zahraničí pomáhajú vylepšovať štatistiky nezamestnanosti, pretože tých takmer 600-tisíc ľudí registrujú ako zamestnaných. Vládne strany vo volebných kampaniach, akou je aj terajšia pred eurovoľbami, zdôrazňujú, že urobia všetko preto, aby sa mladí ľudia zo zahraničia vrátili. Na to odpovedá opozícia spravidla tým, že treba viesť takú politiku, aby mladí ani neodchádzali.
V Maďarsku predĺžili moratórium na vysťahovanie dlžníkov v devízových úveroch
http://aktualne.atlas.sk/v-madarsku-predlzili-moratorium-na-vystahovanie-dlznikov-v-devizovych-uveroch/zahranicie/europa/
Brutal: Nový slovenský športiak
http://automoto.cas.sk/clanok/195283/brutal-novy-slovensky-sportiak
Na strednú Európu sa valí vlna silných lejakov
Maďari majú pohotovosť, na Slovensku sú výstrahy
http://www.topky.sk/cl/10/1396741/Na-strednu-Europu-sa-vali-vlna-silnych-lejakov--Madari-maju-pohotovost--u-nas-su-vystrahy-
Dolnozemci spievali, tancovali a koštovali klobásy v Slovenskom Komlóši
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/714/dolnozemci-spievali-tancovali-a-kostovali-klobasy-v-slovenskom-komlosi
Daniela Onodiová: Vertigo je divadlom výziev i trpezlivosti
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/715/daniela-onodiova-vertigo-je-divadlom-vyziev-i-trpezlivosti
Učiť sa slovenčinu online - ľahko, rýchlo a bezplatne: slovake.eu
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/716/ucit-sa-slovencinu-online---lahko-rychlo-a-bezplatne-slovakeeu
Prezentácia historického časopisu Kor/ridor
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/1173-prezentacia-historickeho-asopisu-korridor
Nový slovensko-maďarský dvojjazyčný historický časopis
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3139/v-budapesti-prezentovali-korridor--novy-slovensko-madarsky-dvojjazycny-historicky-casopis
Letná škola slovenského jazyka a kultúry ČÚZ Bratislava
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3148/letna-skola-slovenskeho-jazyka-a-kultury-cuz-bratislava
Divadelná prehliadka Deti deťom v Sarvaši
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/717/divadelna-prehliadka-deti-detom-v-sarvasi
Čo sa dialo na XX. ročníku Deti deťom v Slovenskom Komlóši 2013:
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura/1025-xx-prehliadka-deti-deom-v-slovenskom-komloi
Láska ide cez žalúdok - aj v Malom Kereši
Máj 2014 - (uszz.sk)
Podľa historických dokumentov založil obec Malý Kereš v Maďarsku zemepán Ján Wattay, ktorý sem v rokoch 1717-1719 usadil 700 Slovákov - osadníkov z Oravy a Liptova. Podľa vierovyznania zemepána aj tunajší Slováci boli evanjelici. Zakladajúcu listinu obce podpísali Štefan a Ján Wattayovci 19. mája 1719 v Pešti. Hoci obec zakladali Slováci, v súčasnosti je slovenské slovo v uliciach Malého Kereša zriedkavosťou. Presvedčila sa o tom aj Ildiko Makaiová, spolupracovníčka Radia Slovakia International RTVS. - Kultúru a jazyk svojich predkov zachovávajú už len starší obyvatelia mesta, a to v rámci národnostného speváckeho súboru a slovenského klubu. Toto dolnozemské mestečko je však známe nielen ako rodisko básnika slovenského pôvodu Alexandra Petőfiho, ale aj svojim dobrým vínom a tradičným chutným závinom, ktorý krajania volajú „rejteš“. Každý rok sa tu koná závinový festival, uplynulý víkend sa uskutočnil už po štrnásty krát pod heslom: Láska ide cez žalúdok.
Audio: http://static-media.rtvs.sk/items/151/537c9e1e976a7.mp3
Valné zhromaždenie Zväzu Slovákov v Maďarsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/154-politika3-politika3/766-valne-zhromadenie-zvazu-slovakov-v-maarsku
Súbehy Verejnoprospešnej nadácie ZSM
www.oslovma.hu/XXX/VpnZsm14.rtf - Verejnoprospešná nadácia ZSM vypisuje v rámci programu Poznaj svoje korene - Škola v prírode súbeh pre slovenské národnostné školy a vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2014.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/152-aktuality2-aktuality2/1170-subehy-verejnoprospenej-nadacie-zsm
Exkurz do pamäti presídlenca z Maďarska
Hrsť spomienok Michala Svoreňa z Kolárova - Dívať sa dopredu a vziať si ponaučenie z toho, čo je za nami - „Jaj, čo nás v tej Slovenskej len čaká...” - Z takmer čisto slovenskej dediny Pitvaroš nás presťahovali síce na Slovensko, ale do maďarskej dediny.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/165-historia2-historia2/1136-exkurz-do-pamati-presidlenca-z-maarska
Slovenský inštitút v Budapešti
Prezentácia publikácie J. Demmela Pánslávi v kaštieli
Nová monografia historika Józsefa Demmela, vedeckého pracovníka Výskumného ústavu CSSM sa venuje málo prebádanej otázke dvojakej identity slovenských šľachticov v Uhorsku v 19. storočí. Publikácia s názvom Pánszlávok a kastélyban (Pánslávi v kaštieli) je titulom vydavateľstva Kalligram pri príležitosti 85. Týždňa knihy, a prezentovali ju 28. mája 2014 v budapeštianskom Slovenskom inštitúte významné osobnosti vedeckého života Slovenska a Maďarska. Prof. Tibor Pichler, riaditeľ Ústavu filozofie Slovenskej akadémie vied poukázal na novotárstvo prístupu a spôsobu písania histórie bez nacionálnej naratívy, László Matus, vedecký pracovník archívu MÁV, upozornil na štýl monografie, ktorá osloví popri odbornej aj laickú verejnosť. Publikum prezentácie tvorili primárne odborníci z akademických ustanovizní, o. i. bola prítomná aj Dr. Anna Kováčová, riaditeľka VÚSM, ktorá poskytla informáciu o príprave slovenského vydania predmetnej publikácie v roku 2015. Nová monografia potvrdila rastúcu vedeckú prestíž Józsefa Demmela, ktorý sa stáva najuznávanejším bádateľom otázky nacionalizmu 19. storočia. Moderátorom podujatia bol riaditeľ Slovenského inštitútu v Budapešti G. Hushegyi.
(mzv.sk/servlet/budapestsi)
Prezentácia literárneho časopisu OPUS
Moderované čítanie s Petrom Karpinským
Vidina oázy - Kovalyk a Juráňová v Budapešti
Prezentácia regiónu Košice a Nízke Tatry - Horehronie
http://www.mzv.sk/servlet/budapestsi?MT=/App/WCM/ZU/BudapestSI/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/BudapestSI/main.nsf/vw_ByID/ID_7772427358F1B8E3C12571E000470116_SK&OpenDocument=Y&LANG=SK&HM=50-spravy&NCH=Y&OB=0
Program Slovenského inštitútu (Jún 2014):
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.rtf
Filmový klub SK
V spoločenskej miestnosti Slovenského inštitútu sa 14. mája 2014 konalo prvé stretnutie členov Filmového klubu SK. Na programe bol absolventský film režiséra Mátyása Priklera Ďakujem, dobre z roku 2009. Nová aktivita inštitútu sa zrodila v spolupráci s Organizáciou slovenskej mládeže v Maďarsku a bude novým formátom pre záujemcov o slovenské filmové umenie najmä z radov vysokoškolskej mládeže, ktorá má vzťah k dejinám slovenskej kinematografie a k filmovému umeniu všeobecne. Filmový klub SK vytvára priestor aj na diskusie o filmových dielach a rozhovory s tvorcami filmov. Od nového akademického roka sa klub bude schádzať každý druhý týždeň.
Prezentácia publikácie Remembering the City, A Guide through the Past of Košice
Spolupráca slovenských a maďarských historikov prináša čoraz viac hodnotných spoločných výstupov. Slovenský inštitút v spolupráci s Nadáciou Terra Recognita a Katedrou histórie Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 12. mája 2014 o 16.00 uviedli novú publikáciu o pamäti mesta Košíc, ktorej autorom sú mladí odborníci, v prvom rade doktorandi z krajín vyšehradskej skupiny. Publikáciu vydanú v anglickom jazyku Remembering the City, A Guide through the Past of Košice redigovali Veronika Gayer, Slávka Otčenášová a Csaba Zahorán. Odbornými konzultantmi boli renomovaní historici László Szarka, Štefan Šutaj a Zlatica Sáposová. Viacnárodnostný tím autorov sa pokúsil o výklad histórie mesta Košíc z viacerých aspektov, s ambíciou preklenúť tradičné nedostatky publikácií tohto druhu. Úspech úsilia autorov kladne hodnotili Dr. Alica Kurhajcová z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Dr. Gábor Czoch z Univerzity ELTE v Budapešti. Autorov, prekladateľov a vydanie knihy podporili Medzinárodný vyšehradský fond, Balassiho inštitút, a European Network Remembrance and Solidarity.
Ďalšia úspešná výstava súčasného slovenského umenia v Budapešti
Večer 8. mája 2014 sa uskutočnila vernisáž už tretej jarnej výstavy súčasného slovenského výtvarného umenia Chimera-Project Gallery v centre Budapešti. Švajčiarsko-maďarský kurátorský tím oslovil v rámci projektu InterArt mladého slovenského videoumelca Andrása Cséfalvayho, absolventa Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a víťaza Ceny Oskára Čepana za rok 2009. Samostatnej výstavy slovenského umenia sa zúčastnilo aj umelecké zoskupenie Kassaboys, známe svojimi aktivistickými výtvarnými pozíciami. Na výstave v Budapešti predstavili projekt Kunstuniformen, v ktorom analyzujú spôsob fungovania umeleckej scény, vzťah umeleckého centra a periférie. Kassaboys tvoria výtvarníci Tomáš Makara, Peter Vrábeľ a Radovan Čerevka, posledne menovaný je víťazom Ceny Oskára Čepana za rok 2013. Vernisážový príhovor mala historička umenia Szilvi Német, predstaviteľka novej generácie kurátorov súčasného umenia v Maďarsku. Slovenský inštitút v Budapešti v spolupráci s Chimera-Project Gallery úspešne oslovili miestnu maďarskú mladú generáciu so záujmom o vizuálne umenie a aj medzinárodnú enklávu umelcov v hlavnom meste Maďarska.
Valné zhromaždenie Zväzu Slovákov v Maďarsku
Spoločenská miestnosť Slovenského inštitútu v Budapešti sa v sobotu 17. mája 2014 stala miestom valného zhromaždenia Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM). Predsedníčka zväzu Ruženka Egyedová-Baráneková a ostatní funkcionári vyhodnotili minuloročnú činnosť a prítomní zástupcovia jednotlivých miestnych a regionálnych organizácií si zvolili nového predsedu a predsedníctvo. Od valného zhromaždenia dostala mandát na ďalšie obdobie vykonávať funkciu predsedníčky zväzu opäť Ruženka Egyedová-Baráneková. Podujatie sa uskutočnilo s prispením slovenského zastupiteľského úradu a Slovenského inštitútu v Budapešti.
Hovorcovia trinástich národnostných menšín založili parlamentný výbor
Jeho predsedom sa stal Ján Fuzik
28. mája 2014 - (gmp - rtvs)
V maďarskom parlamente začali pracovať hovorcovia trinástich národnostných menšín, dokonca vytvorili osobitný parlamentný výbor. Jeho predsedom sa stal zástupca Slovákov v Maďarsku, predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy Ján Fuzik. Národnostných hovorcov prijali v parlamente vicepremiér Zsolt Semjén a minister ľudských zdrojov Zoltán Balog. Obaja politici zdôraznili, že zlepšovanie postavenia menšín v Maďarsku prispieva aj k zlepšeniu vzťahov s materskými krajinami týchto národností. Hovorcovia označujú svoju prítomnosť v maďarskom parlamente za pokrok, hoci plnoprávny mandát sa im získať nepodarilo. Slovenský hovorca Ján Fuzik vykresľuje právomoci parlamentného výboru, ktorému predsedá: „Mám dostať infraštruktúru, finančné zázemie, zázemie expertov aj administratívnych spolupracovníkov, ako ostatné. Teoreticky aj právomoci má tento výbor tie isté, môže iniciovať zákony, pripomienkuje zákony a v týchto výboroch, samozrejme, aj členovia, teda hovorcovia majú hlasovacie právo.“
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/188/jan
Škôlkári zo Santova s detskou svadbou v Mlynkoch
Slovenské osvetové centrum Mlynky usporiadalo 5. júna 2014 v Stredisku pilíšskych Slovákov predstavenie detskej svadby v podaní škôlkárov zo susedného Santova a prednášku Mgr. Kataríny Királyovej PhD. „Tradičná tanečná kultúra Slovákov v Mlynkoch“.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.594940593938254.1073741898.147596498672668&type=1
Mlynky - VI. Pešia túra Pilíšanov
Zmena programu - Namiesto túry: Jánošík a Dunaj
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/157-kultura3-kultura3/759-zmena-programu-namiesto-tury-janoik-a-dunaj
Slovenská samospráva v Mlynkoch v spolupráci so Združením a regionálnym kultúrnym strediskom pilíšskych Slovákov pod názvom „Spoločnými chodníkmi v znamení prehlbovania priateľstva“ mala v sobotu 17. mája 2014 usporiadať výstup na vrchol Pilíša, tradičnú pešiu túru Pilíšanov. Cieľom podujatia malo byť jednak vzdať poctu pamiatke našich predkov, jednak zažiť súdržnosť a prispieť k zomknutiu síl ľudí dobrej vôle. V poradí už šiestu spoločnú pešiu túru na vrchol Pilíša však tentoraz narušilo citeľné ochladenie a najmä neprestajné dažde.
Organizátori VI. Pešej túry Pilíšanov preto s poľutovaním oznamujú, že pre nepriaznivé počasie museli zrušiť túru plánovanú na 17. mája 2014. Záujemcom ponúkajú pútavý náhradný program: vystúpenie folklórneho súboru Jánošík z Partizánskeho v Mlynkoch (o 10. hodine) a vyhliadkovú plavbu po Dunaji.
Zraz bude v pôvodne plánovanom čase - o 9. hodine v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch. O 10.00 h tu vystúpi folklórny súbor Jánošík z Partizánskeho. O 13.00 h sa záujemcovia z Budapešti vydajú na vyhliadkovú plavbu po Dunaji, na ktorú sa ešte možno prihlásiť. Cena je 3 000 Ft alebo 10 eur na osobu.
Naši predkovia dlhé stáročia žili v osadách pod vrchom Pilíš, ktorý sa pôvodne nazýval Pleš a ktorý je najvýraznejším symbolom tu žijúcich Slovákov. Určujúcim prvkom ich živobytia bolo drevo, ktoré nachádzali v pilíšskych horách. Namáhavú prácu neraz na krátky čas prerušili práve na vrchole Pilíša. Obedňajšie chvíle oddychu pri spoločnom ohni využili nielen na opekanie slaniny, ale aj na kus reči, na upevňovanie priateľstva.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=584414254990888&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1
Martinskí matičiari v Maďarsku
Tak ako každý rok zrealizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Martine poznávací zájazd, tentokrát k našim južným susedom. Navštívili sme krajanov žijúcich v slovenskej obci Mlynky v Maďarsku, kde nás privítali o. i. Marta Demjénová a Imrich Fuhl. Zúčastnili sme sa na spoločenskom programe, kde vystúpili aj folklórne súbory z Partizánskeho a zo Štúrova. Nálada bola výborná, spievalo sa, ba i tancovalo. Naším ďalším cieľom bolo mesto Senondrej (Szentendre), kde sme v dobovom vláčiku absolvovali prehliadku skanzenu ľudovej architektúry v Maďarsku. Odtiaľ sme sa presunuli do Ostrihomu. Tam už na nás čakala pracovníčka Domu Matice slovenskej v Štúrove Mária Vavreczká. Odborným výkladom nás informovala o histórii mesta a ostrihomskej katedrály. Konečnou zastávkou bolo Štúrovo a jeho slávne námestie. - Taťana Sivová (matica.sk)
Štúrovom znela slovenská pieseň. Aj v podaní Slovákov z Maďarska
Vystúpenia slovenských speváckych zborov spod Pilíša vždy potešia: menšinových Slovákov záujmom o ich slovenskosť a tých väčšinových pretrvávajúcou existenciou slovenského slova a piesne v Maďarsku.
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/kultura/156-kultura2-kultura2/1185-tradine-majove-stretnutie-v-turove-s-pilianmi
Tradičné májové stretnutie v Štúrove
Miestny odbor Matice slovenskej v Štúrove 31. mája 2014 usporiadal na pešej zóne mesta a na matičnom dvore tradičné májové stretnutie, v kultúrnom programe ktorého vystúpili: sólista Opery SND Ivan Ožvát, slovenské ľudové spevácke zbory z Mlynkov (Pilisszentkereszt) a Santova (Pilisszántó), spevácky zbor z Gbeliec a folklórny súbor z Dolného Ohaja. Po programe vydareného podujatia, ktoré finančne podporil VÚC v Nitre a MsÚ v Štúrove, sa konala ľudová veselica so všetkým, čo k nej patrí: živá hudba, guláš, čapované pivo, atď...
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.592883260810654.1073741897.147596498672668&type=1
2013 - http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/1021-majales-v-turove-kultivovane-vlastenectvo
2012 - http://hu.fotoalbum.eu/fuhl/a700234/slideshow
Oslava narodenín Mlynkov
Obecný deň - 7. júna 2014 - Spomínajme na svojich predkov! - Slovenská samospráva v Mlynkoch pri príležitosti 267. výročia /znovu/založenia Mlynkov. - Privítanie hostí zo Štúrova - Slávnostný program v Pamätnom parku - Zábava v Stredisku pilíšskych Slovákov - Ozembuch zo Štúrova.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.596033270495653.1073741900.147596498672668&type=1
Spomienka na Jána Juraja Harruckerna v Békešskej Čabe
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/727/spomienka-na-jana-juraja-harruckerna-v-bekesskej-cabe
Z kolísky do Békešskej Čaby
Úteky novohradských poddaných na Dolnú zem - Novohrad kolískou sťahovania Slovákov - O odchode do južnejších stolíc už koncom 17. storočia svedčia aj niektoré súpisy poddanských zbehov z Novohradskej stolice. - Stracinčania Prístavkovci pretrvávajú v Čabe doteraz
http://www.oslovma.hu/index.php/en/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/954-jan-janovic-z-kolisky-do-bekeskej-aby
Kontúry prózy Slovákov v Maďarsku
Celoštátna cudzojazyčná knižnica (OIK) a Výskumný ústav CSSM usporiadali v priestoroch knižnice 20. mája 2014 dvojjazyčnú prezentáciu knihy Kataríny Maruzsovej Šebovej Kontúry prózy Slovákov v Maďarsku - Dolnozemská tradícia v súčasnej slovenskej próze v Maďarsku. Moderátorkou podujatia bola Anna Kovácsová, novú publikáciu predstavili Anna Divičanová a Dagmar Mária Anoca.
Obraz života a mentality našej národnosti
Katarína Maruzsová Šebová: Pokúsila som sa zosumarizovať literárnovedné poznatky, čitateľské zážitky a pedagogické postrehy nadobudnuté pri skúmaní a sprostredkovávaní súčasnej prozaickej tvorby slovenských spisovateľov žijúcich v Maďarsku. - Dolnozemská tradícia v súčasnej slovenskej próze v Maďarsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/156-kultura2-kultura2/1157-ku-knihe-kontury-prozy-slovakov-v-maarsku
Kde sa narodili slovenské osobnosti?
Mapy, ktoré nepoznáte
http://style.hnonline.sk/cestovanie-131/mapy-ktore-nepoznate-tu-zili-najvacsi-slovaci-618753
Predseda ÚSŽZ povzbudil v štátoch západnej Európy našich krajanov
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3170/igor-furdik-povzbudil-v-statoch-zapadnej-europy-nasich-krajanov
Igor Furdík: Slováci sa vo svete nestratia
28. mája 2014 - (Miroslava Staszová - Slovenka)
Dlhý čas úspešne pôsobil v diplomacii, bol veľvyslancom v Moskve a Belehrade. Trpezlivá komunikácia s ľuďmi, efektívne hľadanie tých najlepších riešení je jeho pevná parketa. Svoje diplomatické skúsenosti i manažérske schopnosti v súčasnosti Igor Furdík zúročuje na poste predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
- Úzky kontakt so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, to je dôležitá súčasť vašej práce. A nedávno ste sa vrátili z Nového Sadu, kde ste sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii Slováci a Srbi, história a súčasnosť. V Srbsku bolo spolužitie slovenskej menšiny s väčšinovým národom vždy príkladné, aj tu sa to pod vplyvom globalizácie mení?
- Slovenská menšina v Srbsku, podľa posledného sčítania tu žije 52-tisfc Slovákov, si už viac ako 260 rokov zachováva a rozvíja svoj jazyk, udržiava kultúrne tradície a náboženskú vieru. Svedčí to o ich životaschopnosti a vernosti tradíciám, ale aj o dobrom spolužití s väčšinovým srbským národom. Slováci si zachovali svoju identitu aj vďaka priaznivým podmienkam, aké našli vo Vojvodine. Pripravili memorandum, ktoré má podporiť aj v treťom tisícročí to dobré a dôležité v spolužití oboch národov. Navštívili sme aj Kovačicu, kde bol slávnostne otvorený Pamätný dom svetoznámeho insitného maliara Martina Jonáša pri príležitosti jeho 90. nedožitých narodenín. S potešením uvádzam, že na rekonštrukcii domu sa finančne významne podieľala slovenská vláda a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
- Zaznieva z niektorej z krajín, kde žije väčšia komunita Slovákov, SOS za záchranu jazyka, identity?
- Slováci žijú najmä v blízkych okolitých štátoch - okrem Srbska v Maďarsku, Rumunsku, Poľsku, na Ukrajine, ale predovšetkým v Česku, kde ich je možno viac ako 300 000, tiež v zámorí, v Spojených štátoch, Kanade. Naši krajania hľadajú predovšetkým možnosti riešenia vlastnými silami, signalizujú skôr, akú podporu by potrebovali. Napríklad v Maďarsku sa podarilo otvoriť v Mlynkoch nový Slovenský dom. Stal sa sídlom regionálnych slovenských organizácií a poskytuje priestor na upevňovanie slovenskej kultúry. Veľkú zásluhu na jeho otvorení má predsedníčka slovenskej menšinovej samosprávy v Mlynkoch Marta Demjénová. Tak ako sa ženy vedia starať o rodinu, vedia sa postaviť aj ku komunitným otázkam. Slovenské gymnáziá v Budapešti, v Komlóši a Békešskej Čabe tiež vedú ženy. Ženský vplyv v krajanskej problematike je dôležitý aj v iných krajinách práve preto, že sú dôsledné a akčné. Obdivujem ich za to.
- V tomto období sa tvorí nová koncepcia vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. Čo nové prinesie?
- Naším cieľom je pripraviť koncepciu pre 21. storočie. Význam národnej dimenzie sa v globálnom svete mení. No myslím si, že by bolo na škodu, keby sme sa v čase, keď sa snažíme zachovať rôznorodosť v živej a neživej prírode, v prípade ľudskej identity zriekali našej rôznorodosti - napríklad aj národnej či jazykovej identity, ktorá je spoločným zdrojom bohatstva celého ľudstva. My, Slováci, sme navyše národ, ktorý len nedávno získal svoj vlastný štát, a mali by sme preto prispieť k tomu, aby sa bohatosť kultúr, jazykov, etník nestrácala. Je však osobnou voľbou každého, kde chce žiť, k čomu sa hlási, aké občianstvo prijme. Na Slovákov, ktorí žijú v iných štátoch, chceme hľadieť ako na lojálnych občanov týchto štátov. Dnes stojíme pred filozofickou otázkou, kto je vlastne Slovák. Mnohí potomkovia našich krajanov, tretia či štvrtá generácia, už slovenský jazyk neovládajú. Základnou dilemou je, čo je v ich vzťahu k materskej krajine dôležité, či srdce, alebo jazyk. Ja som presvedčený, že dôležité je predovšetkým srdce, to, čo cítia k Slovensku, aj keď už jazykom svojich predkov nehovoria. Koncepcia rieši aj systém dotácií a spracúvanie histórie. Slováci úspešne zapadli do komunít, do ktorých prišli, a urobili naozaj veľa pre ich ďalší rozvoj a my by sme ich pohyb a vplyv radi zmapovali v múzeu vysťahovalectva.
- V posledných rokoch odišlo pracovať veľa mladých ľudí najmä do Veľkej Británie, Írska, Spojených štátov... To už nie je generácia, ochotná sa organizovať v tradičnej spolkovej činnosti. Spájate mladých ľudí s ich krajinou prostredníctvom internetu, sociálnych sietí?
- Žijeme v slobodnej spoločnosti, každý má vlastnú zodpovednosť za seba A to sa týka aj vecí, ktoré súvisia s jeho národnosťou a identitou. Človek musí vedieť a cítiť, či chce byť Slovákom. Mali sme ekonomickú emigráciu, niekoľko vín politickej emigrácie. Teraz si ľudia slobodne vyberajú, kde budú žiť. Boli by sme radi, keby títo mladí ľudia nezabudli na to, že sú Slováci. No mnohí z tých, ktorí dnes odchádzajú pracovať do zahraničia, majú záujem sa čo najskôr integrovať do tamojšej spoločnosti. To ich často vedie k tomu, že sa správajú k Slovensku s odstupom. Po určitom čase si však mnohí začnú uvedomovať, odkiaľ prišli. A v tomto zohrávajú dnes mimoriadnu úlohu sociálne siete. Základnou vecou identity bolo v minulosti čítanie novín, časopisov, šírenie kníh. Svet mladých ľudí je dnes iný a elektronické médiá im otvárajú inú dimenziu. My nové spôsoby komunikácie vítame a podporíme každý projekt, ktorý má pozitívne vyznenie voči Slovensku.
- V súčasnosti veľa Slovákov pôsobí v zahraničí aj na vysokých postoch, sú úspešní vedci, manažéri, lekári. Možno by mohli pomôcť našim študentom dostať sa na študijné pobyty, stáže na prestížnych pracoviskách. Kontaktujete ich?
- Dnes je taká veľká mobilita, že presne nevieme, koľko Slovákov žije a pôsobí v zahraničí. Pohyb našich ľudí dnes vo svete je výsledkom slobody, a nie útlaku ako v minulosti. Odchádzajú za lepšími pracovnými a životnými príležitosťami. My ich nemôžeme sledovať, každý je predsa slobodný. Komunikácia musí byť založená na iniciatíve a obojstrannom záujme. My tento záujem máme. Ponúkame všetkým úspešným či vynikajúcim participáciu, ak sa chcú hlásiť k téme slovenskosti, ale nemôžeme to nikomu nanútiť. A samozrejme, dávame prostriedky na podporu aktivít krajanov, a to je z daní našich občanov a krajania si to cenia. Nie je to málo, ročne 900 000 až 1 200 000 eur.
- Dlhé roky ste pôsobili ako diplomat, boli ste úspešným veľvyslancom v Moskve a Belehrade. Na vašich diplomatických misiách vás sprevádzala manželka. Dá sa aj vo vašom prípade povedať, že za úspechom muža hľadajte ženu?
- Pôsobenie na diplomatických misiách prináša mnoho zložitých, náročných situácií, dobré rodinné zázemie je preto pre diplomata veľmi dôležité, umožňuje mu sústrediť sa na prácu, využívať všetky svoje schopnosti naplno na to, aby čo najlepšie reprezentoval Slovensko. Pre mňa tým zázemím, oporou ďaleko od domova bola vždy manželka. Navyše svojím prirodzeným vystupovaním, neformálnou diplomaciou pri stretnutiach s predstaviteľkami rôznych spolkov, pri spolupráci so ženami, ktoré sa aktívne starajú o krajanský život, dopĺňala moje diplomatické pôsobenie a v niektorých smeroch ma aj predstihla. Som jej za to vďačný.
- Máte troch synov. Zvolil si niektorý z nich rovnakú pracovnú kariéru?
- V určitom zmysle áno. Veď moja prvá profesia bola teoretická fyzika a naši synovia inklinujú k exaktnejším disciplínam. Dvaja starší pracujú v oblasti IT a najmladší je architektom. Spoločenské dianie im však nie je ľahostajné a často vediem s nimi nie jednoduché debaty aj o veciach, ktoré sa mne zdajú celkom jasné. Odvolávať sa na to, že ja to viem lepšie preto, že žijem dlhšie, na nich neplatí, musím ich presvedčiť argumentmi.
Na Fujarovom festivale vo Zvolene spolu hralo 70 fujaristov
http://www.teraz.sk/regiony/fujara-festival-zvolen-hudba/85637-clanok.html
BestOf-oSlovMa - www.facebook.com/oslovma
oSlovMa - Obľúbené
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.323434981088818.70178.147596498672668&type=3
Fujara a slovenskí fujaristi
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/927-jan-janovic-fujara-a-slovenski-fujaristi
Výzva Zväzu Slovákov v Maďarsku pred voľbami slovenských samospráv
Cieľom ZSM je, aby sa podarilo vytvoriť spoločnú kandidačnú listinu všetkých slovenských nominačných organizácií.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/154-politika3-politika3/1179-vzva-zsm-pred-vobami-slovenskch-samosprav
Slováci v Maďarsku - Situačná správa ÚSŽZ
Štatistické údaje - Historický vývoj a aktuálny stav - Cirkevný život - Školstvo a vzdelávanie - Veda a výskum - Médiá - Kultúra a umenie - Folklór - Vydavateľská činnosť - Spolky, organizácie - V dôsledku dlhotrvajúceho asimilačného tlaku došlo k výraznému oslabeniu národného a jazykového povedomia...
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/dokumenty/176-dokumenty1-dokumenty1/826-slovaci-v-maarsku-situana-sprava-usz
Alexander Kormoš: Bytostné otázky Slovákov v Maďarsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/153-politika1-politika1/1038-a-kormo-bytostne-otazky-slovakov-v-maarsku-i
oSlovMa-Knižnica
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552107664888214.1073741889.147596498672668&type=1
Antológia Chodníky
J. Dolnozemský, M. Fazekašová, I. Fuhl, V. Halušková, M. Hanigovský, O. Kníchal, A. Kormos, G. Papuček, P. Samuel, J. Szabó
(Básne, 1984)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/chodniky.doc
Andrej Medvegy: Starý strom nepresadíš
(Novely, 1986)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/andrej_medvegy_stary.doc
Imrich Fuhl: Nemé slová
(Texty, skice, básne - 1995)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/fuhl_imre_nema_szavak.doc
Gregor Papuček: Nezabúdaj
(Básne, 1998)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/gregor_papucek_nezabudaj.doc
Laco Klaus: Vďaka
(Básne spod Pilíša, 2001)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/loco_klaus_vdaka.doc
Juraj Dolnozemský: Ťarcha páperia
(Básne, 1994)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/juraj_dolnozemsky_tarcha_paperia.doc
Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/kniznica/83
Alexander Kormoš: Ohnivá kytica (Ľúbostná lyrika)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/alexander_kormos_ohniva.doc
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/kniznica/32
Alexander Kormoš: „F santofském Pilíši“
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/alexander_kormos_f_santofskem.doc
Ľudové piesne zo Santova
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/kniznica/31/f-santofskem-pilisi
Drotár podrotuje Slnečko - Ľudové rozprávky spod Pilíša
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/drotar_podrotuje.doc
Historický kalendár
19. mája 1465
Uhorský kráľ Matej Korvín založil Academiu Istropolitanu, najstaršiu univerzitu na území dnešného Slovenska. Svoju činnosť začala o dva roky neskôr. Dnes je budova sídlom Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave.
http://www.acadistr.sk/prva-univerzita-na-uzemi-slovenska
22. mája 1879
Uhorský kráľ František Jozef I. podpísal zákon o povinnej výučbe maďarčiny na ľudových školách a povinnosti učiteľov ovládať maďarský jazyk slovom i písmom. Bol to začiatok maďarizácie ľudového školstva.
27. mája 1942
Slovenský príslušník československého vojska vo Veľkej Británii Jozef Gabčík spolu s českým výsadkárom Janom Kubišom spáchali v Prahe atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha.
Nenechajme spomienku na Jozefa Gabčíka umrieť
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/779-atentat-spomienka-na-jozefa-gabika
28. mája 1910
Zomrel v Budapešti spisovateľ a publicista Kálmán Mikszáth.
Právom náleží aj Slovákom
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/778-kalman-mikszath-pravom-nalei-aj-slovakom
Významný maďarský spisovateľ so slovenskými evanjelickými koreňmi - Sklabinský rodák, strojca pamätníka statočným Polovcom a slovenským kmotrom.
2. júna 1907
Rakúsky cisár a uhorský kráľ František Jozef I. podpísal tzv. Aponiho školské zákony, ktoré viedli k prehĺbeniu maďarizácie v školstve.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Apponyiho_%C5%A1kolsk%C3%A9_z%C3%A1kony
4. júna 1920
Mocnosti Dohody (Veľká Británia, USA, Francúzsko a Taliansko) a predstavitelia Maďarska podpísali v paláci Grand Trianon vo Versailles Trianonskú mierovú zmluvu, ktorá potvrdila rozpad Rakúska-Uhorska a stanovila hranice nástupníckych štátov vrátane Maďarska.
Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluva
http://www.oslovma.hu/XXX/TrianonM.pdf
Utopená radosť i smútok - Zaspievať si na Trianon
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/183-archiv-politika-archiv-politika/1028-utopena-rados-i-smutok-zaspieva-si-na-trianon
Maďarsko-slovenská diskusia o Trianone
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/722-maarsko-slovenska-diskusia-o-trianone
7. júna 1861
Pamätný deň SR - Výročie Memoranda národa slovenského - Programový dokument vychádzajúci z požiadaviek slovenského národa, ktorý bol schválený a vyhlásený 6. a 7. júna roku 1861 v Turčianskom sv. Martine. Autorom memoranda bol Štefan Marko Daxner a jeho cieľom bolo uznanie osobitostí slovenského národa a návrh na rovnoprávne postavenie Slovákov v Uhorsku.
http://referaty.aktuality.sk/memorandum-slovenskeho-naroda-maturitna-otazka/referat-26795#
Páči sa mi to - oslovma.hu - facebook.com/oslovma

