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Vybral a zostavil: Imrich Fuhl
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2014/ImrTSl12.rtf
Páči sa mi to - oslovma.hu - facebook.com/oslovma
ÚS SR zamietol podanie o neústavnosti dvojakého občianstva
Právna norma pripravila za vyše štyri roky o slovenský pas 886 ľudí - Podľa Bugára ústavný súd zlyhal - Chronológia udalostí v súvislosti s prijatím zákona o dvojakom občianstve
http://www.teraz.sk/slovensko/us-sr-zamietnutie-dvojake-obcianstvo/98342-clanok.html
Vyzerá ako manželka Columba - Bugár o pripravovanej Kaliňákovej novele
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/bugar-pripravovanej-kalinakovej-novele-vyzera-ako-manzelka-columba.html
Dva nacionalizmy
17. septembra 2014 - (Peter Morvay - komentare.sme.sk)
Sedieť tri roky na zákone a nakoniec sa vyhnúť odpovedi, či je, alebo nie je v rozpore s ústavou, je i na pomery nášho súdnictva mimoriadny výkon. Nie je to však nič prekvapujúce, aspoň v prípade nášho Ústavného súdu a Ficovej novely zákona o slovenskom občianstve. Väčšina sudcov viac než blízkych premiérovi nemohla zákon označiť za protiústavný, nechcela sa však úplne strápniť tým, že mu ho schvália. Aby vyhoveli politickému očakávaniu a úplne nestratili tvár, urobili práve to, že rozhodovanie maximálne pretiahli. Je možné, že štrasburský súd, na ktorý sa teraz už môžu obrátiť slovenskí Maďari, Ficov zákon zamietne. Civilizované právne myslenie v Európe skrátka smeruje k rozširovaniu práv občanov, a nie k ich obmedzovaniu. A to, že Ficov zákon je hlúpou, nacionálnou a sebeckou reakciou na hlúpy, nacionálny a sebecký Orbánov zákon (doklad, ako sú si podobní), štrasburský súd skúmať nebude. Orbán má šťastie, že ohľadne dvojakého občianstva sú medzinárodná legislatíva i prax dosť nejednoznačné a dôvody ani politický kontext vzniku nejakého zákona súd z princípu nerieši. Lenže než po všetkých peripetiách štrasburský súd rozhodne, potrvá to možno ďalšie roky a dovtedy sa môže stať všeličo. Napríklad sa na to zabudne, ako azda Fico dúfa, alebo parlamentom prejde Kaliňákom sľubovaná novela novely, ktorá aspoň niektoré najkrikľavejšie príklady nespravodlivosti vyrieši. Čo sa však skoro isto nestane, je to, že slovensko-maďarské rokovania vo výboroch, trvajúce tiež už roky, dospejú k spoločnému riešeniu. Pre obe strany ide o otázku prestíže a pre Orbána aj o voličov, čo môžu rozhodnúť o tom, ako dlho a pevne ešte povládne. Slovensko má pravdu aspoň v tom, že politicky aj právne je najčistejším riešením udeľovať občianstvo tomu, kto naozaj žije v krajine, o ktorej občianstvo žiada. S tým však Orbán ani jemu blízki maďarskí nacionalisti (vrátane väčšiny tých slovenských Maďarov, čo orbánovské občianstvo získali) súhlasiť nemôžu. Dvojaké občianstvo by tým pre nich stratilo zmysel. V takejto bezvýchodiskovej situácii je však stále poctivejším riešením Ficov zákon hoci aj jednostranne zrušiť. Ničomu nepomáha, o to viac však škodí nevinným ľuďom, ktorí s konfliktom dvoch nacionalizmov nemajú nič spoločné.
J. Berényi potvrdil priamy politický vplyv v kauze Hedvigy M. Ž.
http://www.24hod.sk/j-berenyi-potvrdil-priamy-politicky-vplyv-v-kauze-hedvigy-m-z-cl308551.html
Dunaj - európska čiara života
http://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/329771-europska-ciara-zivota/
mediainfo.cz: Maďarské noviny na Slovensku
http://www.mediainfo.cz/clanky/madarske-noviny-na-slovensku/
Na farnosti v Senci visel oznam len v maďarskom jazyku, veriaci podali sťažnosť
http://www.cas.sk/clanok/293429/veriaci-podali-staznost-na-farnost-v-senci-dovod-oznam-v-madarcine.html
Jókaiho divadlo malo v začiatkoch názov Maďarské oblastné divadlo
http://www.teraz.sk/kultura/jokaiho-divadlo-komarno-program/98025-clanok.html
Povodne v Maďarsku ohrozujú západ krajiny
http://www.aktuality.sk/clanok/261645/povodne-v-madarsku-ohrozuju-zapad-krajiny/
Povodne začali ustupovať
http://www.cas.sk/clanok/293505/mozu-si-madari-konecne-vydychnut-povodne-zacali-ustupovat.html
V Chorvátsku a Maďarsku hrozia povodne
http://www.cas.sk/clanok/293354/zaplavene-domy-v-madarsku-evakuacia-2-000-chorvatov-povodne-strasia-aj-slovensko.html
Orbán sľubuje, že domácnostiam zlacnejú úvery o tretinu
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/329792-domacnostiam-zlacneju-uvery-o-tretinu-slubuje-orban/
Potreba nepriateľov
Režimy ako ten Obánov (a Putinov) si potrebujú prívržencov udržiavať v pocite ohrozenia.
10. septembra 2014 - (Peter Morvay - komentare.sme.sk)
V pravici na maďarský spôsob, tak vzdialenej tomu, čo sa pod pravicou chápe na západe Európy, panuje kult silného štátu a nedôvera ku všetkému, čo podľa tejto pravice moc štátu oslabuje. Hoci len tým, že ju chce kontrolovať a vyvažovať. Medzi nepriateľov štátu a s ním stotožňovaného národa zákonite spadá všeličo, od nezávislých súdov a médií po skutočne nezávislú občiansku sféru. Teda tú, ktorá nežije z vládnych peňazí a ktorá sa na nezávislosť nehrá len preto, aby mohla o trochu dôveryhodnejšie šíriť vládnu propagandu. Režimu Viktora Orbána navyše dochádzajú peniaze, ktoré môže rozdeľovať svojim verným, a v klientele rastie napätie. Na povrch sa derú dokonca už aj spory medzi Orbánom a jemu donedávna najbližšími oligarchami. Druhým dôvodom vládneho útoku na neziskové organizácie je teda jednoducho snaha získať nové zdroje. Nórske fondy patria k posledným finančným zdrojom, ktoré vláda ešte nemá plne pod kontrolou a z ktorých by mohla napchať ďalšie vrecká. Existuje však ešte jeden dôvod a ten je asi najdôležitejší. Režimy ako ten Obánov (a Putinov) si potrebujú prívržencov udržiavať v pocite permanentného ohrozenia. V obliehanom hrade možno zaviesť stanné právo, v krajine obliehanej nepriateľmi možno pochybovačov a kritikov označiť jednoducho za zradcov a prisluhovačov nepriateľa a ich výhrady zmiesť zo stola. Veľmi to uľahčuje vládnutie. Len k tomu treba neustále hľadať nových nepriateľov, pretože každý z nich sa po čase preje. Po Západe, nadnárodných finančných kruhoch a Bruseli tak prišli na rad občianski aktivisti. Orbán to ostatne vopred oznámil v slávnom prejave z leta. Mimochodom, aký je v Maďarsku rozdiel medzi nezávislými a na nezávislosť sa len hrajúcimi aktivistami, ukazuje nielen to, že tých prvých šikanuje polícia. Spolok, ktorý organizuje budapeštianske masové pochody na podporu Orbána a ktorý je jedným z popredných príjemcov verejných peňazí, napísal minulý týždeň list americkému prezidentovi. U Obamu si jednak sťažuje na kritické články amerických médií o Maďarsku, s ktorými je konečne treba niečo urobiť, a navrhuje aj riešenie - lídri oboch krajín by sa mali stretnúť a sporné body si vyjasniť. Oficiálna návšteva vo Washingtone so všetkou parádou patrí k najväčším Orbánovým túžbam, Obama rovnako ako jeho predchodca Bush mu však zatiaľ túto radosť odmietajú dopriať.
Orbán šikanuje mimovládky
10. septembra 2014 - (Peter Morvay - Sme)
Nasleduje Kremeľ - Zvážte sankcie - Agenti zahraničia
Maďarská národná kriminálna ústredňa poverená vyšetrovaním závažných trestných činov v pondelok ráno vykonala prehliadku dvoch mimovládnych organizácií, Nadácie Ökotárs a Demnetu. Odviezla si množstvo dokumentov, zhabala počítače a vykonala domové prehliadky aj u niektorých predstaviteľov oboch organizácií. Stalo sa tak po tom, ako minulý týždeň Vládny kontrolný úrad (KEHI) nadáciu Ökotárs obvinil z nedovolených finančných transakcií. A najmä po tom, ako nórsky minister pre európske záležitosti Vidar Helgesen na konci augusta v otvorenom liste premiéra Viktora Orbána obvinil, že sa Maďarsko snaží vrátiť do minulosti, spochybňuje európske hodnoty a vyhlasuje neliberálny štát. Vyjadril tiež sklamanie nad tým, že na to inštitúcie Európskej únie nijako nereagujú.
Zvážte sankcie
Podľa Helgesena Budapešť navyše porušuje dohodu o vyplácaní peňazí z takzvaných Nórskych fondov, dotácií určených na rozvoj demokracie a občianskej spoločnosti a na ekologické projekty v Maďarsku. Nórska diplomacia sa preto obrátila na všetky členské krajiny Únie a navrhla im, aby zvážili prípadné sankcie proti Maďarsku. Záťah proti mimovládkam je priamym pokračovaním sporu o peniaze z Nórskych fondov, ktorý sa začal v apríli. Orbánova pravá ruka a šéf úradu vlády János Lázár sa vtedy obrátil na Nórsko s požiadavkou, aby mohla budapeštianska vláda rozhodovať o tom, kto peniaze z fondov v Maďarsku dostane. Prekážalo mu, že dotácie získavajú aj organizácie, ktoré majú na starosti ochranu ľudských práv a demokratických hodnôt a sú kritické voči politike súčasnej vlády. Lázár Nórsko obvinil, že podporuje maďarskú opozíciu. Keď Nórsko odmietlo obvinenia a aj to, aby zmenilo svoju dotačnú politiku a podriadilo ju kontrole maďarskej vlády, začala sa Orbánova vláda vyhrážať mimovládnym organizáciám spolupracujúcim s fondom.
Agenti zahraničia
Orbán v slávnom prejave v auguste kritizoval občiansky sektor, ktorý je vraj prekážkou pri dosiahnutí jeho cieľa, vybudovania nového silného neliberálneho národného štátu. Podľa vzoru Vladimira Putina označil občianskych aktivistov za ľudí platených „zahraničnými záujmovými kruhmi“, ktoré chcú ovplyvňovať život maďarského štátu. Pre reorganizáciu štátu treba jasne povedať, že aktivisti chcú presadzovať zahraničné záujmy, dodal premiér. Ökotárs a Demnet medzi iným pomáhajú aj pri rozdeľovaní peňazí z Nórskych fondov. Z dokumentov, ktoré im polícia zhabala, tak úrady získajú prehľad o činnosti a financovaní viac ako tucta ďalších významných mimovládok. „Ak by mala polícia o akékoľvek dokumenty záujem, boli by sme im ich doručili, a spolupracovali by sme rovnako, ako sme to robili doteraz. Nikto však od nás nič nechcel,“ povedala médiám riaditeľka Ökotárs Veronika Móra.
Nórsko odsúdilo maďarské policajné razie v mimovládnych organizáciách
http://www.teraz.sk/zahranicie/norsko-odsudilo-madarske-policajne-razie/97378-clanok.html
Nórsko vyzvalo Európu na sankcie voči Maďarsku
http://www.sme.sk/c/7358061/norsko-vyzvalo-europu-na-sankcie-voci-madarsku.html
Nórsky minister ostro kritizoval Orbánovu vládu
http://www.teraz.sk/zahranicie/norsky-minister-ostro-kritizoval-orban/96165-clanok.html
Do maďarskej politiky sa vracia psina
Sľubujú večný život plus dvadsať rokov, pivo zadarmo a 93-percentnú záruku na to, že po zvolení nebudú kradnúť.
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/329430-do-madarskej-politiky-sa-vracia-psina/
Nový systém požičovne bicyklov v Budapešti využilo prvý deň 2700 ľudí
http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-bicykle-pozicovna/97294-clanok.html
Ceny v Poľsku a v Maďarsku sú o 15 až 20 % nižšie ako v SR
http://www.podnikam.webnoviny.sk/ekonomika/48/ceny-polsku-madarsku-nizsie/36553
Budúci predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vymenoval nových komisárov
Slovák Marek Šefčovič bude mať na starosti portfólio dopravy, mobility a politiky pre vesmír, Maďarsko - Tibor Navracsics bude komisárom pre vzdelávanie, kultúru, mládež a občianstvo...
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/865466-juncker-vymenoval-novych-komisarov-v-time-je-aj-sefcovic/
Reportérka BBC na východnom Slovensku
Cítila sa ako v krajine zázrakov
http://www.topky.sk/cl/13/1422563/Reporterku-BBC-poslali-urobit-reportaz-na-vychodne-Slovensko--Citila-sa-ako-v-krajine-zazrakov-
„Nechceme Orbánovu korupciu a despotizmus!“
V Budapešti protestovali proti Orbánovi
„Nesmieme sa vzdať našich snov o slobodnom a demokratickom Maďarsku“
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-budapest-protesty/97047-clanok.html
Počet cestujúcich na Budapest Airport sa v auguste zvýšil
http://www.teraz.sk/ekonomika/budapest-letisko-rast/96981-clanok.html
Poľskému štábu chceli zakázať, aby zverejnil výroky Kövéra o Ukrajine
http://www.teraz.sk/zahranicie/polsky-stab-madarsko-kover-ukrajina/97493-clanok.html
Predseda maďarského parlamentu označil ukrajinskú krízu za cirkus
Kövér vyjadril veľké porozumenie pre postoj Ruska
http://www.teraz.sk/zahranicie/kover-ukrajinska-kriza/96869-clanok.html
Slováci v Zakarpatsku sa boja vojny na Ukrajine
http://www.aktuality.sk/clanok/261659/slovaci-v-zakarpatsku-sa-boja-vojny-na-ukrajine/
Vojna na Ukrajine - Všetko je inak
http://www.aktuality.sk/clanok/261488/komentar-lubosa-blahu-vojna-na-ukrajine-vsetko-je-inak/
Na Slovensku budú cvičiť americkí aj maďarskí vojaci
http://www.sme.sk/c/7386933/na-slovensku-budu-cvicit-americki-aj-madarski-vojaci.html
Slovenka Eva V. vyjadrila sústrasť a požiadala maďarský súd o mierny rozsudok
http://www.hlavnespravy.sk/slovenka-eva-v-vyjadrila-sustrast-a-poziadala-madarsky-sud-o-mierny-rozsudok/356377
Pojednávanie v kauze nehody Slovenky Evy V. pokračuje 8. septembra
http://www.teraz.sk/zahranicie/pojednavanie-varholikova-madarsko/96843-clanok.html
V kauze nehody Slovenky Evy V. sa súd oboznámi s novým posudkom
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-eva-varholikova-rezesova/97154-clanok.html
Fidesz si udržiava náskok, Jobbik je najsilnejšou opozičnou silou
http://www.topky.sk/cl/11/1421663/Fidesz-si-udrziava-naskok--Jobbik-je-najsilnejsou-opozicnou-silou
Maďarsko rástlo najrýchlejšie za osem rokov
http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-sveta-financii-126/madarsko-rastlo-najrychlejsie-za-osem-rokov-628925
Po tabaku zavedie Maďarsko štátny monopol predaja aj na alkohol
http://www.teraz.sk/ekonomika/tabak-madarsko-alkohol-monopol/96789-clanok.html
Maďarský policajný generál odstúpil, osudným mu boli dve pivá
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-policia-general-alkohol/96733-clanok.html
Maďarsko začalo program zlacnenia štátu a odbúravania byrokracie
http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-zacalo-program-zlacnenia/96669-clanok.html
XI. Haluškový festival vo Veňarci
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.644624658969847.1073741915.147596498672668&type=3
13. septembra 2014 v novohradskej obci Veňarec (Vanyarc) - Súťaž vo varení halušiek (strapačiek) zo surových zemiakov - Folklórny program - Súťaž v jedení halušiek - Slávnostné príhovory - Program pre deti - Sprievodné programy: jarmok s ľudovoumeleckými výrobkami a domácimi pochúťkami, kreatívna dielňa umeleckých remesiel, jazda na koči a traktore. - oSlovMa-Archív:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.469818339783814.1073741855.147596498672668&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.316232205142429.68021.147596498672668&type=1
http://hu.fotoalbum.eu/fuhl/a641293/slideshow
Rozpočtový výbor maďarského parlamentu bude rokovať o sporných výdavkoch národnej banky
http://www.hlavnespravy.sk/rozpoctovy-vybor-madarskeho-parlamentu-bude-rokovat-o-spornych-vydavkoch-narodnej-banky/349179
Maďarsko ponúkne NATO sto vojakov do Pobaltia
http://www.sme.sk/c/7362886/madarsko-ponukne-nato-sto-vojakov-do-pobaltia.html
Maďarsko obnovuje forintové bankovky
http://ekonomika.sme.sk/c/7361005/madarsko-obnovuje-forintove-bankovky.html
Priaznivci eura v Maďarsku dostali ďalšiu facku
http://www.teraz.sk/ekonomika/priaznivci-eura-v-madarsku-dostali-facku/96531-clanok.html
Maďarsko sužujú prázdne sklady
http://reality.etrend.sk/realitny-biznis/madarsko-suzuju-prazdne-sklady.html
Novým prezidentom EÚ bude poľský premiér Donald Tusk
http://www.hlavnespravy.sk/novym-prezidentom-eu-bude-donald-tusk/346701
Z neschopného hokejistu sa stal geniálny lupič: Tento muž si získal sympatie celého národa!
Attila Ambrus (47) vykradol 29 bánk a pôšt a odsedel si 13 rokov. Dnes seká dobrotu, vo väzení si urobil kurz a vyrába žiadané keramické predmety.
http://www.cas.sk/clanok/291814/z-neschopneho-hokejistu-sa-stal-genialny-lupic-tento-muz-si-ziskal-sympatie-celeho-naroda.html
Z potkanieho moču sa v Maďarsku nakazilo 41 ľudí leptospirózou
http://www.teraz.sk/zdravie/madarsko-leptospiroza-nakaza-potkany/96084-clanok.html
V Maďarsku vypísali tender na rozšírenie cesty M15 k hraniciam Slovenska
http://ekonomika.sme.sk/c/7354566/v-madarsku-vypisali-tender-na-rozsirenie-cesty-m15-k-hraniciam-slovenska.html
Vláda Fideszu je zaviazaná k členstvu v Európskej únii
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-fidesz-eu-clenstvo/96057-clanok.html
Hvg.hu: Ide Orbán svojou cestou? Je koniec Vyšehradskej štvorky?
http://www.teraz.sk/zahranicie/hvg-hu-v-orban-v-4-analyza/95854-clanok.html
Gyurcsány chce integrovať maďarské demokratické strany
http://www.hlavnespravy.sk/gyurcsany-chce-integrovat-madarske-demokraticke-strany/343389
Expremiér Gyurcsány pripravuje na sobotu protivládny protest
http://www.hlavnespravy.sk/madarsky-expremier-gyurcsany-pripravuje-na-sobotu-protivladny-protest/352291
Szijjártó: V zmenenom svete sa treba sústrediť na hospodárske záujmy Maďarska
http://www.hlavnespravy.sk/szijjarto-v-zmenenom-svete-sa-treba-sustredit-na-hospodarske-zaujmy-madarska/342359
V Maďarsku vyradili z predaja 12 druhov minerálnych vôd pre baktériu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-mineralne-vody-predaj-zakaz/95987-clanok.html
Pred 15 rokmi sa Dzurinda s Orbánom dohodli, že obnovia most v Štúrove
http://www.topky.sk/cl/10/1419717/Pred-15-rokmi-sa-Dzurinda-s-Orbanom-dohodli--ze-obnovia-most-v-Sturove
https://www.facebook.com/oslovma/posts/634479846650995
V Maďarsku sa začalo zbieranie podpisov na októbrové regionálne voľby
http://www.hlavnespravy.sk/v-madarsku-sa-zacalo-zbieranie-podpisov-na-oktobrove-regionalne-volby/341305
Maďarská vláda podporí snahy zahraničných Maďarov o autonómiu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vlada-autonomia-mensiny/95809-clanok.html
Platy učiteľov v Maďarsku opäť porastú
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-platy-ucitelia-rast/96504-clanok.html
Most-Híd: Pre menšiny chceme školskú a kultúrnu samosprávu
http://www.topky.sk/cl/100535/1419787/Most-Hid--Pre-mensiny-chceme-skolsku-a-kulturnu-samospravu
Berényi: Most-Híd sa zmieril s asimiláciou Maďarov na Slovensku, SMK nie
http://www.hlavnespravy.sk/berenyi-most-hid-sa-zmieril-s-asimilaciou-madarov-na-slovensku-smk-nie/360745
SMK chce po komunálnych voľbách hovoriť o autonómii
http://www.teraz.sk/slovensko/smk-autonomia-berenyi-volby/98059-clanok.html
Podľa Orbána treba zamestnávať radšej Rómov ako imigrantov
http://www.aktuality.sk/clanok/260379/orban-vidi-riesenie-romskej-nezamestnanosti-i-problemov-s-imigrantmi/
Palivo z jadrovej elektrárne Paks transportovali do Ruska
http://www.webnoviny.sk/ekonomika/clanok/865516-palivo-z-jadrovej-elektrarne-paks-transportovali-do-ruska/
Maďarská opozícia vyzvala na pozastavenie projektu Paks kvôli ruskej invázii
http://aktualne.atlas.sk/madarska-opozicia-vyzvala-na-pozastavenie-projektu-paks-kvoli-ruskej-invazii/zahranicie/europa/
Do Českej republiky prevezú 58 tankov, ktoré predala maďarská armáda
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-cesko-tanky-predaj/95724-clanok.html
Česi nevedia o tom, že Maďarsko im predalo tanky
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-ceskko-ukrajina-tanky/96271-clanok.html
Ropovod s Maďarskom má zahnať strach z uzavretia kohútikov cez Ukrajinu
http://ekonomika.etrend.sk/svet/ropovod-s-madarskom-zazenie-strach-z-uzavretia-kohutikov-cez-ukrajinu.html
Jobbik chce zriadiť okrúhly stôl o situácii Maďarov na Ukrajine
http://www.hlavnespravy.sk/jobbik-chce-zriadit-okruhly-stol-o-situacii-madarov-na-ukrajine/349081
Lotyšsko-maďarské rokovania o vojenskej spolupráci
Všetko kvôli Ukrajine?
http://www.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/rokovania-vojenskej-spolupraci-pokracuju-aj-nasich-susedov.html
Orbán chce, aby tretina exportu krajiny išla mimo únie
http://www.hlavnespravy.sk/orban-velvyslancom-madarsko-vnima-situaciu-ruska-z-ekonomickeho-hladiska/340961
Maďarský rad sv. Štefana udelili spisovateľovi Kertészovi a vynálezcovi Rubikovi
http://www.hlavnespravy.sk/madarsky-rad-sv-stefana-udelili-spisovatelovi-kerteszovi-a-vynalezcovi-rubikovi/336449
Oslavy štátneho sviatku sv. Štefana vyvrcholili ohňostrojom na Dunaji
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-sviatok-svaty-stefan/95156-clanok.html
Škót, ktorý bránil Slovákov pred Maďarmi, oslavuje
Pred 135. rokmi sa narodil Robert William Seton-Watson, ktorý sa zastával Slovanov
http://style.hnonline.sk/kultura-135/skot-ktory-branil-slovakov-pred-madarmi-oslavuje-627690
Orbán odkláňa Maďarsko od Západu, ktorý má strácať pôdu pod nohami
http://ekonomika.etrend.sk/svet/orban-odklana-madarsko-od-zapadu-ktory-ma-stracat-podu-pod-nohami.html
Nájde Vyšehrad šéfa diplomacie únie?
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/327313-najde-vysehrad-sefa-diplomacie-unie/
Bugár: Predseda SMK v maďarskom denníku vylúčil spoluprácu s Mostom
http://www.teraz.sk/slovensko/bugar-smk-most-hid-relacia/95036-clanok.html
Európska policajná akadémia sa z Anglicka sťahuje do Budapešti
http://www.aktuality.sk/clanok/259915/europska-policajna-akademia-sa-z-anglicka-stahuje-do-budapesti/
Dôchodkyňu, ktorá prišla o občianstvo SR, v Maďarsku opäť ocenili
http://www.teraz.sk/zahranicie/i-tamasova-madarsko-sr-ocenenie/95035-clanok.html
Predseda SNS tvrdí, že Orbán sa svojím konaním vysmieva Robertovi Ficovi
http://www.aktuality.sk/clanok/259991/predseda-sns-tvrdi-ze-orban-sa-svojim-cinom-vysmieva-robertovi-ficovi/
Ak by NATO chcelo základňu, Fico by chcel referendum
http://www.sme.sk/c/7382166/ak-by-nato-chcelo-zakladnu-fico-by-chcel-referendum.html
Most-Híd vraj programovo chystá vytvorenie jazykového autonómneho Babylonu
Pre SNS je návrh strany Most-Híd na osemročné vyučovanie detí maďarskej menšiny len v maďarčine absolútne neprijateľný...
http://www.24hod.sk/most-hid-programovo-chysta-vytvorenie-jazykoveho-autonomneho-babylonu-cl305209.html
Matici slovenskej sa nepáčia vízie Mostu-Híd o vzdelávaní
http://www.aktuality.sk/clanok/260579/matici-slovenskej-sa-nepacia-vizie-mostu-hid-o-vzdelavani/
Vízie Mosta o vzdelaní budú separovať Maďarov, tvrdí Matica
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/861141-vizie-mosta-o-vzdelani-budu-separovat-madarov-tvrdi-matica/
Viktor Orbán oslávil 25. výročie paneurópskeho pikniku
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-orban-oslavy/95090-clanok.html
Medzi Štúrovom a Ostrihomom chcú budúci rok spustiť trajekt
15. augusta 2014 - (sita)
Vybudujú druhý most? - Primátor je skeptický - Medzi slovenským Štúrovom a maďarským Ostrihomom by mal začať premávať trajekt, ktorý pomôže nákladnej doprave. V súčasnosti je totiž most, ktorý spája obe mestá, pre veľké nákladné autá neprejazdný. O projekte trajektovej dopravy, ktorý by mal byť zrealizovaný začiatkom budúceho roka, informovala maďarská spoločnosť pre rozvoj národnej infraštruktúry (NIF). „Táto linka uľahčí prepravu tovaru medzi oboma krajinami, pretože most medzi Ostrihomom a Štúrovom má v súčasnosti maximálnu kapacitu pre autá do 3,5 tony,“ povedal riaditeľ projektu Daniel Lopert pre maďarskú agentúru MTI. Zároveň dodal, že trajekt by mal prepraviť približne 70 nákladných automobilov denne. Celková hodnota projektu, čiastočne financovaného Európskou úniou, je 4,8 milióna eur. Most, ktorý spája Štúrovo s Ostrihomom, bol zrekonštruovaný a spustený do prevádzky v roku 2001, je určený prioritne pre osobnú dopravu. Mnohí vodiči nákladných áut nad 3,5 tony však tento zákaz nerešpektujú. Cestu si tak skracujú o desiatky kilometrov, pretože najbližšie sú pre nákladnú dopravu prejazdné mosty v Komárne a Šahách. Podľa primátora Štúrova by to výrazne pomohlo doprave v meste, ale je skeptický, keďže o tomto zámere sa hovorí už 12 rokov. „Most nerieši prepravu medzi Slovenskom a Maďarskom a už niekoľko rokov po spustení mosta do prevádzky sa začal pripravovať projekt trajektovej prepravy, ale je to iniciatíva súkromnej firmy a viem iba toľko, že sa snažia získať peniaze z eurofondov, ale žiadne bližšie informácie o tom nemám. Myšlienka je to určite dobrá, pred niekoľkými rokmi nás aj oslovili, ale v súčasnosti neprebiehajú žiadne rokovania,“ povedal pre agentúru SITA primátor Štúrova Ján Oravec. Oravec však zároveň upozornil, že mesto počíta aj s možnosťou vybudovania úplne nového mosta. „Ešte stále je otvorená otázka, kadiaľ povedie Helsinský koridor, ktorý by mal dopravne prepojiť sever a juh Európy,” uviedol. „V hre je okrem Šiah aj Štúrovo, takže my sa skôr prikláňame k možnosti, že cez naše mesto pôjde diaľnica smerom od Žiliny na Banskú Bystricu a Hronský Beňadik a ďalej cez Maďarsko, kde obíde Budapešť, pretože tam majú tiež problém s preplnenou dopravou,“ dodal. Pripomenul však, že projekt Helsinských koridorov je s výhľadom do roku 2040 a mesto víta akúkoľvek iniciatívu, ktorá by problém chýbajúceho mosta pre nákladnú dopravu vyriešila čím skôr.
Maďarských školákov budú povinne testovať na obezitu
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/327017-madarski-skolaci-sa-musia-pripravit-na-povinne-testy-obezity/
Maďarsko-slovenská snímka Mirage bude mať svetovú premiéru v Toronte
http://www.webnoviny.sk/film-a-tv/clanok/855506-madarsko-slovenska-snimka-mirage-bude-mat-svetovu-premieru/
Maďarský hokejista János Vas bude hrať za Slaviu
Takmer zdolal Slovensko
http://sport.sme.sk/c/7331819/za-slaviu-bude-hrat-madar-vas-ktory-takmer-zdolal-slovensko.html
Výstava Slovenskej národnej galérie DVE KRAJINY
Obraz Slovenska: 19. STOROČIE × SÚČASNOSŤ
http://dvekrajiny.sng.sk/informacie
Nárečie buleenerčina pomaly vymiera
Používali ho hlavne v okolí dobšinej
13. augusta 2014 - (Eva Šoltísová - Korzár)
Nemecké nárečie buleenerčina, ktoré v Dobšinej a v širokom okolí v minulosti používali, pomaly vymiera. Archaickou nemčinou hovorí už len hŕstka seniorov. Dobšinčan Tibor Harmatha pripravuje spolu s nimi preklad knihy autora Samuela Kleina v buleenerčine do troch jazykov, aby sa nárečie uchovalo pre ďalšie generácie. Miestne nárečie buleenerčina sa podľa historických prameňov do Dobšinej dostalo v roku 1326, keď sa na tomto území usídlili nemeckí baníci a odborníci. Tí vedeli nielen železo nájsť, ale ho aj spracovať. Dodnes sa nevie, odkiaľ presne pochádzali.
Uctievaná Hildegarda
Predseda miestnej skupiny Karpatsko-nemeckého spolku v Dobšinej Tibor Harmatha si myslí, že sa v okolí Dobšinej hovorilo po nemecky oveľa skôr. „V tunajšom evanjelickom kostole sa našli pôvodné stredoveké fresky, medzi ktorými bol nález svätej Hildegardy von Bingen, učiteľky Nemcov. Bola to všestranne vzdelaná žena, ktorá žila v 11. a 12. storočí. Predpokladám, že mala vplyv na miestnych, ktorí si ju takto uctili. Bez znalosti reči by sa o jej zásluhách len ťažko dozvedeli,” konštatuje. O nemeckom nárečí v Dobšinej toho bolo v minulosti popísané veľmi veľa. Buleenerčinu starí nemeckí Dobšinčania považovali za hanlivé oslovenie. Sami seba označovali ako Topscher, čo značí Dobšinčan. V meste sa bežne hovorilo tromi jazykmi - slovensky, maďarsky a nemecky. Mali svoj vlastný dialekt premiešaný so slovami používaných jazykov. Stávalo sa, že sa v rodine hovorilo naraz všetkými rečami a každý rozumel.
Nárečie zaniká
T. Harmatha konštatuje, že buleenerčina z roka na rok zaniká. „Nárečím hovorí už len vyše dvadsať ľudí z Dobšinej a okolia. Po 2. svetovej vojne bol každý, kto sa hlásil k nemeckej národnosti, triedny nepriateľ. Pocítila to aj moja rodina, keď otca pre používanie nemeckého jazyka odviedli do ruského gulagu. Nemčina sa z domácností takmer úplne vytratila,” hodnotí. Spolu s niektorými členkami spolku pripravuje preklad knihy Samuela Kleina napísaný v nemeckom nárečí Topscher Gatscholper. Ide o zbierku ľudových piesní, rozprávok, rozprávaní a humoristických básní.
Preklad zbierky
„Tohto roku bude 100 rokov od vydania tejto vzácnej knihy. Náš spolok sa usiluje, aby táto 240-stranová zbierka vyšla preložená do slovenčiny, maďarčiny a nemčiny, a tak sa jazyk zachoval aj pre ďalšie pokolenia. Je takmer kompletná a na budúci rok by mala uzrieť svetlo sveta,” konštatuje predseda MO. Štvorjazyčná mutácia je adresovaná aj buleenerčanom za hranicami nášho štátu. S touto archaickou nemčinou sa môžete stretnúť v maďarskom mesta Rudabánya, neznáma nie je ani v Nemecku.
Seniorka za počítačom
Veľkým prínosom pre túto knihu je 84-ročná seniorka Evelína Gömöryová, ktorá ovláda nárečie na výbornú a pomáha pri preklade. Vitálna dôchodkyňa zaspomínala, že ako prváčka nastúpila do miestnej školy v Dobšinej, kde sa vyučovalo nemeckým jazykom. „Začiatky boli veľmi ťažké, ale o to krajšie sú spomienky. Veľmi mi pri učení pomáhala moja mama. Nemám problém sa dorozumieť v nárečí, v nemčine aj maďarčine,” pochválila sa dôchodkyňa. Veľa času trávi pri počítači, na ktorom vyhľadáva históriu mesta a kontakty na ľudí ešte hovoriacich buleenerčinou. Znalci tohto jazyka sú na nárečie náležite pyšní. Združujú sa v organizácii a každý rok sa stretávajú na niekoľkých podujatiach. Túto nedeľu sa v Dobšinej uskutoční medzinárodné stretnutie Karpatskonemeckého spolku, na ktorom si prítomní hostia prevetrajú nárečie pri spoločnej konverzácii. Za jedným stolom budú sedieť našinci, Maďari aj Nemci.
Balaton zachraňujú Rumuni
Nízke mzdy dramaticky ohrozili služby hotelov a reštaurácií
13. augusta 2014 - (Peter Ličák - Život)
Najväčšie a najteplejšie stredoeurópske jazero už viackrát ohrozoval náhly úbytok vody. Dnes zápasí Balaton s problémom ekonomického charakteru. Majiteľka penziónu v Siófoku Julika Tóth sa obáva, že keby Balaton, nedajbože, postihol krutý osud Aralského jazera, ktorému ostala už len jedna pätina pôvodného objemu vody, takáto prírodná katastrofa by zničila životy tisícom ľudí žijúcim na jeho brehoch. Pani Julika má pre taký prípad núdzový variant. Penzión zatvoria, sadnú v Budapešti na lietadlo a za 120-tisíc forintov, čo je asi 400 eur, sa odvezú do Španielska. Kým by sa jazero za ich plotom opäť nenaplnilo, žili by v synovom hoteli vo Valencii. Krízový scenár manželov Tóthovcov má realistické pozadie: v posledných rokoch sa už niekoľkokrát objavili varovné náznaky, že Balaton vysychá.
Stredisko uhorskej šľachty
Ak sú nielen symbolom, ale aj alfou a omegou cestovného ruchu na Slovensku Vysoké Tatry, turistický ruch v Maďarsku si nemožno predstaviť bez Balatonu. Z deviatich turistických regiónov síce asi až 40 percent zahraničných turistov smeruje do Budapešti, ale tá štvrtina turistov spoza hraníc, ktorá prichádza tráviť leto na Balaton, je z hľadiska ekonomického prínosu pre podnikateľov určite významnejšia. A to už nehovoríme o Maďaroch, ktorí máčanie v Balatone považujú priam za svätú povinnosť a vec národnej prestíže. Kým my sa držíme šikovného reklamného sloganu, že slovenské more je v Chorvátsku, Maďari sa od druhej polovice 19. storočia pýšia tým, že ich národným morom je Balaton. A to ešte okolo roku 1800 sa po jeho brehoch preháňal dobytok miestnych gazdov, ktorí vody jazera považovali akurát za dobrý zdroj pitnej vody pre stáda. Až dva roky pred príchodom 20. storočia sa pre peštiansku smotánku otvorili brány prvých kúpeľných domov pod starými vinicami na severnom pobreží. Peštianske paničky zrazu zistili, že plytké vody jazera sú ako stvorené na kúpanie. Máčať sa mohli aj tristo metrov od brehu bez rizika, že im voda zničí frizúry či drahé parochne. Vtedy sa po celom Uhorsku ako blesk šírila novinka, že mimoriadne teplé vody Balatonu majú dokonca zázračnú liečivú silu. Bola to pravda iba tak z polovice, liečebné účinky mali len termálne pramene, o ktoré tu tiež nie je núdza.
Hladina neklesá
V novom tisícročí sa hrozba vysychania jazera dostala na program dňa už dva razy. Prvé príznaky tohto javu sa ukázali v roku 2001, ale vedci miestnych podnikateľov upokojovali, že nič mimoriadne sa nedeje. Hladina vody síce mierne klesla, ale na druhej strane sa zvýšila jej kvalita. Lenže odborníci z Ekologického inšpektorátu stredného Zadunajska neboli až takí optimistickí. Varovali, že nízka voda ohrozuje citlivý ekosystém Balatonu. Odmietavé stanovisko prezentovali aj voči úvahám o výstavbe umelého kanálu, ktorým by do vyschýnajúceho jazera mohli priviesť vodu z veľkých riek. Taký krok by síce jazero naplnil, ale podstatne by zhoršil kvalitu vody, urobilo by to teda viac škody ako osohu. Naposledy pred dvoma rokmi ekológovia a vodohospodári namerali, že hladina maďarského mora klesla o 10 centimetrov. Ich prognózy vtedy zneli dosť desivo. Ak sa pokles hladiny nezastaví, do roku 2050 môže Balaton stratiť až 85 percent vody! To by bol koniec plávania, vodných športov, turistického ruchu, bez práce a perspektívy by ostali tisícky ľudí. Situáciu upokojil profesor Lajos Vörös z Maďarskej akadémie vied, ktorý povedal, že zo straty vody netreba robiť drámu, pretože podobné procesy sú bežné aj v iných európskych jazerách a žiadnemu nehrozí zánik. Balaton zažil za posledných 150 rokov pokles vody už niekoľkokrát, a predsa sa nič mimoriadne neprihodilo. Tohtoročnú letnú sezónu na brehoch Balatonu neohrozovala klesajúca hladina, ale problém, ktorý tiež mohol dramaticky poznačiť balatonské leto - až katastrofálny nedostatok pracovníkov niektorých profesií. Majitelia hotelov a reštaurácií boli začiatkom leta zúfalí z absencie kuchárov a jazykovo dobre vybavených recepčných. O čašníkov núdza nebola a ani nie je, dieru zaplátali prázdninujúci študenti. Šéf regionálnej odborovej organizácie Henrik Hoffmann vidí problém vo veľkom daňovom zaťažení podnikateľov. Zamestnávateľom tak veľa nezvyšuje na mzdy, ktoré sú pri Balatone mimoriadne nízke. Za dvanásť- až štrnásťhodinové zmeny sa pohybuje mesačná mzda od 100- do 150-tisíc forintov, čo predstavuje v prepočte 320 - 500 eur. Situáciu napokon zachránili Rumuni, ktorých prilákali inzeráty v rumunských denníkoch.,,Keby nezabrali na našu ponuku, bola by to pre Balaton hotová katastrofa. A naša pohostinnosť by dostala na frak. Prvý uhorský kráľ Štefan I. by sa v hrobe obracal. Hlásal totiž, že nad všetkými pútnikmi, ktorí prechádzajú jeho krajinou, treba držať ochrannú ruku,” hovorí majiteľ samoobslužnej terasy Feri Papp.
Prepustení zo závodu Nokie v Komárome dostanú aj špičkové mobily
http://www.teraz.sk/ekonomika/prepusteni-zavod-nokia-mobily/94474-clanok.html
Do Chorvátska cestovalo v júli o 14,9 % viac Maďarov než pred rokom
http://www.hlavnespravy.sk/do-chorvatska-cestovalo-v-juli-o-149-viac-madarov-nez-pred-rokom/329169
Predseda maďarského parlamentu ostro kritizoval liberálnu demokraciu
http://www.hlavnespravy.sk/predseda-madarskeho-parlamentu-kover-ostro-kritizoval-liberalnu-demokraciu/330445
Je to len korupcia, sex a násilie - Orbán nechce liberalizmus
http://www.pluska.sk/plus-7-dni/zahranicie/orban-nechce-liberalizmus-je-korupcia-sex-nasilie.html
Orbán vyzval Európsku radu na ochranu kresťanov v Iraku
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-vyzva-krestania-ochrana/94355-clanok.html
Ruskí turisti navštevujú Maďarsko viac ako vlani, a to o 11,7 %
http://www.hlavnespravy.sk/ruski-turisti-navstevuju-madarsko-viac-ako-vlani-a-to-o-117/327903
OTP Bank varuje pred slabšími výsledkami
http://ekonomika.sme.sk/c/7329505/otp-bank-varuje-pred-slabsimi-vysledkami.html
V Maďarsku stúpol počet žiadateľov o štatút utečenca deväťnásobne
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-utecenci-narast-migracia/94315-clanok.html
Chorvátsko je v arbitráži s firmou MOL, chce však dohodu
http://www.24hod.sk/chorvatsko-je-v-arbitrazi-s-firmou-mol-chce-vsak-dohodu-cl302514.html
Prečo Sziget pokoril divácky rekord
http://kultura.sme.sk/c/7341208/preco-sziget-pokoril-divacky-rekord.html
Budapešť sa premenila na malú Európu: Maďarskú metropolu ovládol Sziget 2014
Peter Lipa aj Imagine Dragons - Pop, punk aj ska - „Island Of Freedom“
http://aktualne.atlas.sk/budapest-sa-premenila-na-malu-europu-madarsku-metropolu-ovladol-sziget-2014/showbizz/festivaly/
Skvelú atmosféru na Szigete nepokazil ani dážď
http://www.teraz.sk/kultura/sziget-festival-hudba-madarsko-budapest/94609-clanok.html
V Budapešti sa začal festival Sziget, organizátori očakávajú 400.000 návštevníkov
http://szigetfestival.sk
11. augusta 2014 - (tasr)
Mínus prvým dňom sa 11. augusta začal v Budapešti 22. ročník medzinárodného festivalu Sziget. Organizátori tohtoročného sviatku hudby a zábavy na Starobudínskom ostrove očakávajú až 400.000 návštevníkov. Festival potrvá do 18. augusta. Permanentky sa vypredali už 4. augusta. Podľa internetovej stránky Szigetfestival.hu sa to stalo po prvý raz v doterajšej 22-ročnej histórii festivalu. Pre potenciálnych záujemcov zostávajú už iba jednodňové lístky. Podľa zakladateľa a hlavného organizátora Szigetu Károlya Gerendaia na festival smeruje viac návštevníkov z celej Európy. „Je to aj vďaka tomu, že Budapešť sa v poslednom období stala vyhľadávanou turistickou destináciou,” povedal Gerendai. Na festivale sa predstavia skupiny Blink-182, Queens of the Stone Age, Deadmau5, Placebo, Imagine Dragons, Skrillex, Macklemore & Ryan Lewis, Lily Allen, Bastille, Korn, Cee Lo Green, Manic Street Preachers, Kelis, The Prodigy, Outkast, Calvin Harris, Klaxons, The Bloody Beetroots, Madness a mnohí ďalší.
Na Szigete aj Peter Lipa a víťaz Demovnica_FM
http://szigetfestival.sk/news/na_szigete_aj_peter_lipa_a_vitaz_demovnica_fm.583.html
Sziget je hviezdou medzi festivalmi - Program
http://szigetfestival.sk/news/sziget__tyzdnova_party_jednodnovy_unik_z_reality.591.html
V úvode festivalu Sziget našli policajti drogy u ôsmich cudzincov
http://www.teraz.sk/zahranicie/sziget-festival-drogy-policia/94396-clanok.html
Stretnú sa maďarský a slovenský metalista vo vlaku (a nie je to vtip)
„Naši aj vaši politici chcú aby sme sa navzájom nenávideli...“ - „Naša generácia (tridsiatnikov) hovorí, že politika stojí za... a nikto normálny s ňou nechce mať nič spoločné...“
http://miroslavkocur.blog.sme.sk/c/362727/metalovy-blog-stretnu-sa-madarsky-a-slovensky-metalista-vo-vlaku-a-nieje-to-vtip.html?ref=rss
Margit Garajszki
„...vybudovať nejaký spoločný kultúrny kód, posilniť a rozšíriť kultúrny základ, ktorý by sa postupne mohol stať ako keby spoločným rodinným majetkom so spoločnými známymi, vtipmi a príbehmi, ktoré pozná každý, pretože takýto spoločný menovateľ by mohol výrazne prispieť k tomu, aby zlomková čiara bola medzi nami čoraz menej výrazná.“
http://madari.sk/magazin/kultura/margit-garajszki
Ciele maďarskej komunity na Slovensku
Majú Maďari na Slovensku nadpriemerné práva? - Pôsobia na Slovensku maďarské radikálne organizácie a hnutia? - Prečo chcú Maďari hovoriť po maďarsky aj na úradoch? - Po dosiahnutí samosprávy vyriešime problémy menšín?
http://madari.sk/category/otazky-a-odpovede/ciele-madarskej-komunity-na-slovensku
Väčšina Slovákov je za zmenu spôsobu financovania cirkví
http://www.teraz.sk/slovensko/sav-cirkev-financovanie/94230-clanok.html
Letisko v Budapešti je pripravené na prípad podozrenia z eboly
http://www.teraz.sk/zahranicie/letisko-budapest-opatrenia-ebola/94210-clanok.html
Poslanci pôjdu na prieskum do Matice slovenskej v septembri
http://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-pojdu-na-prieskum-do-matice-sl/94014-clanok.html
Pri Celldömölku zostala vo vyhasnutej sopke vzácna pamiatka - liečivá voda
Vrch Ság s pozostatkami pradávnej sopky a jeho okolie patrí medzi najkrajšie oblasti Západného Zadunajska.
http://zivot.azet.sk/clanok/17877/pri-celldomolku-zostala-vo-vyhasnutej-sopke-vzacna-pamiatka-lieciva-voda
Apollo Tyres stále nerozhodol, či investuje v Maďarsku, SR, alebo inde
http://www.teraz.sk/ekonomika/apollo-tyres-sr-investicia/94040-clanok.html
Rumunsko evakuovalo z pásma Gazy krajanov i občanov Maďarska a Moldavska
http://www.hlavnespravy.sk/rumunsko-evakuovalo-z-pasma-gazy-krajanov-i-obcanov-madarska-a-moldavska/324989
Maďarsko dôrazne dementovalo správy o vývoze zbraní na Ukrajinu
http://www.teraz.sk/zahranicie/rusko-kritizuje-madarsko-za-vyvoz-zbra/94706-clanok.html
Ruské ministerstvo zahraničných vecí ostro kritizovalo vývoz zbraní z Maďarska na Ukrajinu
http://www.hlavnespravy.sk/ruske-ministerstvo-zahranicnych-veci-ostro-kritizovalo-vyvoz-zbrani-z-madarska-na-ukrajinu/332313
Orbán kritizuje sankcie: Únia ubližuje viac sebe ako Moskve
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/326995-orban-kritizuje-sankcie-unia-ublizuje-viac-sebe-ako-moskve/
Maďarsko očakáva, že Rusko splní záväzky vyplývajúce z členstva vo WTO
http://ekonomika.sme.sk/c/7322521/madarsko-ocakava-ze-rusko-splni-zavazky-vyplyvajuce-z-clenstva-vo-wto.html
Jobbik protestoval proti povolávaniu príslušníkov maďarskej menšiny do ukrajinskej armády
http://www.hlavnespravy.sk/jobbik-protestoval-proti-povolavaniu-prislusnikov-madarskej-mensiny-do-ukrajinskej-armady/325315
Ukrajina v júli doviezla plyn z Poľska a Maďarska
http://www.teraz.sk/ekonomika/ukrajina-polsko-madarsko-plyn-dovoz/93915-clanok.html
Ruské embargo pripraví maďarský agrosektor o 80 miliónov eur
http://www.teraz.sk/ekonomika/ruske-embargo-madarsko-straty/94470-clanok.html
Forint a koruna sú na niekoľkoročných minimách
http://www.investujeme.sk/koruna-a-forint-su-na-niekolkorocnych-minimach-co-to-znamena-pre-slovensko/
Maďarsko zasiahli silné búrky a dažde
http://www.topky.sk/cl/11/1415847/Madarsko-zasiahli-silne-burky-a-dazde--kolabovala-doprava
ECB kritizuje maďarský plán pomoci dlžníkom
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/326083-ecb-kritizuje-madarsky-plan-pomoci-dlznikom/
Neliberálny štát Viktora Orbána
11. augusta 2014 - (Ivan Mikloš - komentare.hnonline.sk)
Prečítal som si celý prepis Orbánovho slávneho prejavu, v ktorom sa otvorene prihlásil k neliberálnej demokracii, a musím konštatovať, že je to silná káva. Dalo by sa úspešne a pomerne ľahko polemizovať s takmer všetkým, čo maďarský premiér povedal, na tomto mieste sa však sústredím len na ekonomickú stránku veci. Nevyhnutnou súčasťou liberálnej demokracie je aj ekonomická sloboda. To, že Orbán chce obmedzovať nielen politickú slobodu, ale aj slobodu ekonomickú, je úplne jasné. Svedčia o tom nielen viaceré pasáže jeho prejavu, ale ešte lepšie jeho konkrétne ekonomické opatrenia od roku 2010, keď sa dostal k moci. Nepriateľský postoj k zahraničným investorom, prohibitívne zdaňovanie, zoštátnenie druhého piliera bez náhrady, to sú len niektoré z nich. Ako príklady úspešných neliberálnych demokracií Orbán vymenoval Singapur, Čínu, Indiu, Rusko a Turecko. Pozrime sa teda na to, ako to s ich ekonomickými úspechmi stojí. Singapur je jedna z najbohatších a najkonkurencieschopnejších krajín sveta. Čo sa týka ekonomickej slobody, je to jedna z najslobodnejších krajín na svete. V rebríčku svetového indexu ekonomickej slobody sa nachádza dlhodobo na druhom mieste za Hongkongom. Čína a India síce zďaleka takú mieru ekonomickej slobody nemajú, no je evidentné, že čínsky rast je spojený s rastom ekonomickej slobody a so zahraničnými investíciami a v Indii (ktorá za Čínou výrazne zaostáva) sú taktiež rast a oživenie podmienené protrhovými reformami, teda rastom ekonomickej slobody. Rusko je špecifický prípad, pretože ekonomicky je to obor na hlinených nohách, ktorého rast a sila sú založené takmer výlučne na vývoze energetických surovín. A Turecko? V posledných rokoch jedna z najrýchlejšie rastúcich ekonomík, ale vďaka opačnej ekonomickej politike, akú avizuje a robí Orbán. V miere ekonomickej slobody bolo Turecko v roku 2005 na 135. mieste na svete, dnes je na 64. mieste a stále stúpa. Nakoniec Orbán nemusí chodiť po príklady až do Ázie. Keby sa pozrel, kedy a prečo Slovensko ekonomicky predbehlo jeho krajinu, tak by zistil, že po roku 2004 a vďaka protrhovým reformám druhej Dzurindovej vlády, ktoré zvýšili mieru ekonomickej slobody. Kým v roku 2004 dosahovalo Maďarsko 63 percent priemernej úrovne EÚ a Slovensko len 57 percent, v roku 2008 to bolo v Maďarsku 64 a na Slovensku už 73 percent. Sloboda (a nielen ekonomická) je podmienkou, nie prekážkou prosperity.
Slavný Orbánův projev k Maďarům poprvé česky
http://echo24.cz/a/w4S8Q/slavny-orbanuv-projev-k-madarum-poprve-cesky
Orbánov nový štát
Neliberálne Slovensko sa do únie nedostalo, neliberálne Maďarsko ju rozkladá zvnútra
7. augusta 2014 - (Marián Leško - Trend)
Článok amerického politológa mal len jediný raz silný ohlas aj na Slovensku. V roku 1998, keď bola zverejnená stať Fareeda Zakariu, v ktorej tvrdil: Aj vlády a režimy, ktoré sú zvolené demokraticky, niekedy,,ignorujú ústavný rámec svojej moci a občanov zbavujú základných práv a slobôd”. A ako príklad krajiny s režimom neliberálnej demokracie spomenul mečiarovské Slovensko. Režim neliberálnej demokracie prehliada, že slobodné voľby nie sú všetko, čo krajina potrebuje, lebo demokracia je aj vládou zákona, deľbou moci a ochranou základných práv a slobôd. V roku 1998 tu bolo každému chápavejšiemu občanovi jasné, že kým sa z mečiarovskej neliberálnej demokracie nestane demokracia liberálna, krajina nemá šancu integrovať sa do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Po šestnástich rokoch, ktoré odvtedy uplynuli, sa ukázalo, že ani prostredie únie ešte nezaručuje ochranu proti neliberálnej recidíve - a to v ešte horšej podobe, akú sme zažili na Slovensku. Maďarský premiér Viktor Orbán využíva letné tábory strany Fidesz na to, aby tam prednášal vizionárske prejavy. Keď pred pár rokmi hovoril o tom, že Maďarsko bude pokračovať vo svojej revolúcii, nemecký novinár Alex Rühle sa pýtal, kam táto revolúcia povedie. Pred niekoľkými dňami mu na to dal V. Orbán jasnú odpoveď: cieľom je vybudovať štát neliberálnej demokracie. V ňom nie sú dôležité nejaké práva a slobody občanov, ale úspech národa. Podľa V. Orbána,,národ nie je len množina jedincov, ale komunita, ktorú treba zorganizovať”. Úspešné štáty (akými sú podľa maďarského premiéra napríklad Singapur, Čína, India, Rusko a Turecko) na to využívajú práve neliberálny režim. A keďže aj Maďarsko chce byť úspešné, zapojí sa do súťaže o vymyslenie štátu, ktorý dokáže urobiť národ úspešným. Ak odhliadneme od toho, že India ani Rusko určite nie sú krajinami, o akých sníva normálny občan členského štátu únie, Orbánove reči sú len ideologickou kamuflážou pre autoritatívny režim. Všetko, čo šéf strany Fidesz doteraz urobil, po tomto prejave dáva zmysel: programovo a systematicky oslaboval liberálne inštitúcie a hodnoty, aby mohol ako funkcionár hovoriaci za štát ľuďom prikazovať, čo sú povinní urobiť pre,,jeho” národ. F. Zakaria sa po nedávnom Orbánovom prejave priznal, že si nedokázal predstaviť, že politický líder nejakej krajiny - a už vôbec nie európskej - sa raz bude neliberálnou demokraciou chváliť. Lenže stalo sa a šéf Fideszu si trúfol povedať:,,Nemyslím si, že naše členstvo v Európskej únii nám bráni v budovaní neliberálneho nového štátu založeného na národných základoch.” Ak je EÚ naozaj spoločenstvom liberálnych hodnôt, V. Orbán sa musí sám presvedčiť, že v nej nie je všetko dovolené. Už aj preto, lebo na Orbánov úspech čaká nielen Vladimir Putin, ale aj Geert Wilders, Nigel Farage či Marine Le Penová.
Orbán chce Maďarsko spred prvej svetovej vojny, píše Der Standard
„Tak ako ruský prezident Vladimir Putin chce niekdajší Sovietsky zväz, maďarský premiér Viktor Orbán chce späť rozlohou oveľa väčšie Maďarsko spred prvej svetovej vojny - aspoň ako sféru vplyvu...“
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-madarsko-uzemie-prva-svetova-vojna/94107-clanok.html
Neliberalizmus v praxi
6. augusta 2014 - (Peter Schutz - komentare.sme.sk)
Viktor Orbán netára do vetra, keď deklamuje, že buduje neliberálny štát. Že v misii zdarne napreduje, potvrdzujú samotné domáce reakcie na kritiky, ktoré sa v západných médiách strhli po jeho slávnej „antiliberálnej“ reči na zlete rumunských krajanov. Z glos a hodnotení mnohých akože nezávislých analytikov sa dá priamo odčítať, že v Maďarsku je menej slobody a na kritické recenzovanie si už netrúfne každý. To za Gyurcsánya, ktorý mal tiež slávnu reč v Oszode („klamali sme ráno, večer i v noci“), veru nebolo. Čo už povedať na to, keď článok v New York Times - ktorý si, isteže, neberie servítky - analytik istého inštitútu hodnotí ako „útok, za ktorým stoja zahraničné záujmové skupiny, ktoré zavedením bankovej dane a znižovaním réžie na energie prišli v Maďarsku o veľké príjmy“? Podobne iný expert, šéf katedry univerzity, za tým istým článkom vidí „koordinovaný útok, kde iba špičkou ľadovca je zdanenie komerčných médií“. Naratív o akomsi bankársko-transnacionálnom sprisahaní, ktorého cieľom je zvrhnutie Orbána, je klasika z PR dielne Fideszu. A to, že ho preberá a opakuje čoraz viac verejne činných osôb, je jasnou známkou vytvárania kmotrovsko-klientskeho vzťahu medzi mocou a intelektuálnou sférou, čo je jedna zo známych charakteristík neliberálnej spoločnosti. Na maďarskej realite sa dá práve študovať, ako náznaky vytesňovania názorov, ktoré sú opozičné či inak kritické k režimu, vplývajú na správanie (ešte stále) slobodných jednotlivcov. Maďarsko má (ešte stále) ďaleko do diktatúry, nikomu nehrozí väzenie či perzekúcia za protivládny postoj. Na internete - inde už veľmi nie - môžete pokojne písať, že Orbán je vôl, a nič sa vám nestane. Avšak zistenie, že v existenčnom bezpečí a vyššie v sociálnom rebríčku sú tí, ktorí prikyvujú v rytme s autoritatívnym vodcom, mení vedomia a vzorce správania takpovediac v priamom prenose. Samozrejme, že razantných kritikov Orbána je v Maďarsku stále dosť. Príbeh reči, ktorú predniesol v Rumunsku, však napovedá, ako aj relatívne „zamatový“ tlak neliberálnej moci, prejavujúci sa „iba“ existenčnými hrozbami, dokáže umlčať, paralyzovať až uvrhnúť do závislosti významnú časť elít („elít“).
Maďarské banky musia odškodniť klientov za vysoké úroky
http://www.webnoviny.sk/ekonomika/clanok/865351-madarske-banky-musia-odskodnit-klientov-za-vysoke-uroky/
Nie sme ako Orbán
6. augusta 2014 - (Pavel Novotný - Hospodárske noviny)
Keď začiatkom tohto roka Viktor Orbán v Kremli po boku Vladimira Putina veľkolepo ohlasoval rozšírenie maďarskej jadrovej elektrárne za ruské miliardy, pre mnohých to bol len trucpodnik politika, ktorý sa dočasne rozhádal s Európskou úniou. Keď neskôr varoval, že Maďarsko končí s demokraciou a medzi jeho vzory patrí práve Putinovo Rusko, väčšia časť Európy už spozornela. No a keď tento týždeň maďarský MOL len pár dní po uvalení európskych sankcií proti ruskému ropnému priemyslu odklepol veľký biznis s ruským Lukoilom, definitívne sa ukázalo, že Orbán už ani náznakom neskrýva bližšie vzťahy s Kremľom než s Európou. Po týchto udalostiach sa zdá, že Orbán rozohráva nebezpečnú ruskú ruletu. To všetko v čase, keď by Európa mala držať spolu a jasne Putinovi ukázať, že ekonomické sankcie nie sú len zúfalým výkrikom bezvýznamného spolku, ktorý sa už neoplatí ani len počúvať. Rozpoltenosť Európskej únie je totiž vodou na mlyn pre Putina, ktorý sa nevzdáva pokusov opäť získať vplyv nad bývalými sovietskymi satelitmi. A práve preto by Orbánovo posilňujúce sa spojenectvo s putinovským Ruskom malo byť pre Slovákov dvojnásobným mementom. Je jasné, že ak by Putinovi Ukrajina nestačila a usiloval by sa o nové rozdelenie Európy, boli by sme medzi prvými na rane. Slováci musia do Kremľa jasne odkázať, že nie sú ako Orbán, nenechajú sa kúpiť niekoľkými miliardami za jadrový reaktor a oklamať diktátorskými maniermi Putina. Naopak, v prípadnej novej studenej vojny budeme stáť na opačnej strane barikády než pred pádom komunistického režimu. A to aj vtedy, ak by na južnej a východnej strane našich hraníc vyrástla nová železná opona.
Maďarsko nie je trójskym koňom v Európe
6. augusta 2014 - (Katarína Kováčiková - hnonline.sk)
Maďarsko a Rusko sa na našom trhu s čerpacími stanicami striedajú, ale v politike sa zbližujú. Prečo si Budapešť hľadá cestu k Moskve, sa HN pýtali Balázsa Jarábika, analytika CEPI, ktorý má na starosti program Východného partnerstva.
- Maďarský premiér Viktor Orbán sa vyjadril, že chce svoj štát nechať sa uberať smerom od liberalizácie a za hlavné vzory označil Rusko, Čínu, Singapur. Čo podľa vás znamená jeho postoj?
- Ja si myslím, že Viktor Orbán nehovoril nič nové, tieto názory vyslovuje už päť - šesť rokov. Skôr ako pre domácich politikov a voličov toto vyjadrenie spôsobilo šok pre Západ. Pripúšťam, že použil slová, ktoré v jeho kontexte znamenajú niečo iné ako v našom kontexte. Podľa mňa urobil Orbán dve chyby, a to, že použil slovné spojenie neliberálny štát, a taktiež bola chyba spomínať Singapur, Čínu, Indiu a Rusko ako hlavné vzory Maďarska. Hovoril o nich ako o štátoch, ktoré síce nie sú demokratické, no napriek tomu majú ekonomický progres. Ale pritom nič také sa nedeje. Singapur si svoj ekonomický zázrak prežil ešte v 70. rokoch, ruský zázrak nie je, tam všetko padá na cene ropy, o ostatných spomínaných krajinách nehovoriac. Naozaj neviem, prečo spomenul tieto krajiny. Taktiež musíme pripomenúť, že tieto slová povedal v mládežníckom tábore, takže nejde o štátotvorné vyjadrovanie na úrovni parlamentu.
- Čo si teda máme predstaviť pod jeho slovami?
- Ja to považujem za veľmi nešťastnú kombináciu slov, on nechce neliberálny štát ako taký. On povedal, že keď liberalizmus je to, čo predstavuje vládnutie dnešnej opozície (teda vypredávanie štátu), tak my nie sme liberálni. To však neznamená, že chce nejaký autoritatívny štát, aj keď, samozrejme, pre Orbána je dôležité posilnenie štátnej moci. To znamená, že nepotrebuje riešenie od EÚ, ale potrebuje maďarské riešenie pre Maďarov. Toto sa snaží robiť jeho strana Fidesz, ale nemôžeme vyčítať Orbánovi ako národnému lídrovi, že chce brániť záujmy svojich ľudí. Čo by sme si mali všimnúť, je to, ako sa zmenila maďarská spoločnosť.
- Čo teda môžeme čakať od tejto politiky Viktora Orbána? Môžeme očakávať, že nebude spolupracovať s EÚ a bude blokovať sankcie voči Rusku?
- Nie, ja si myslím, že Maďari nerobia žiadne radikálne kroky, čo sa týka Ukrajiny či Ruska. Veď sankcie blokovali najprv Francúzi, Taliani, čiastočne aj Nemci a pred pádom malajzijského lietadla tiež Holanďania. Maďarsko tu nehrá žiadnu úlohu trójskeho koňa. Pre krajinu je z hľadiska regiónu dôležitá ich menšina. Na Ukrajine majú stále približne 200-tisíc Maďarov, čo je absolútna priorita ich zahraničnej politiky na Ukrajine. Budapešť veľmi intenzívne vníma postavenie svojej menšiny v krajine. Z pohľadu Vyšehradskej štvorky vníma Maďarsko svoj nacionalizmus najintenzívnejšie.
- Prečo sa teda Maďarsko obracia k Rusku?
- Tu je dôležité položiť si základnú otázku: Prečo sa Orbán snaží dobre vychádzať s Ruskom? Pre Orbána bolo totiž dôležité vyhrať aprílové parlamentné voľby a kľúčovou témou pre Fidesz bolo zníženie energetických účtov pre všetkých obyvateľov. Toto bolo hlavným sloganom volieb. Neviem s určitosťou povedať, ale môžeme len predpokladať, že tak ako dali Rusi výhodnú ponuku Maďarom, čo sa týka nukleárneho obchodu, rovnako výhodné podmienky bude chcieť získať maďarská vláda aj pri energiách. A to môžu urobiť jedine Rusi, keďže Maďarsko berie energie len od nich. Takže z môjho pohľadu išlo o krátkodobý cieľ: vyhrať voľby a nič iné. Či na to nakoniec z dlhodobého hľadiska môže krajina doplatiť? Môže. Neviem presne, aké podmienky sa točia v nukleárnom obchode, a či je to pre Maďarsko výhodné, pretože je tam gigantický úver. Nevieme, aké sú podmienky zmluvy.
- Môžu tak tesnejšie maďarsko-ruské vzťahy ovplyvniť Slovensko?
- Myslím si, že nie. Na to by museli robiť s Ruskom oveľa intenzívnejšie ako doteraz. Ja práve vidím opak. V súčasnosti sme svedkami renesancie, čo sa týka vzájomných politických vzťahov medzi Slovenskom a Maďarskom. Keď to porovnám so situáciou spred dvoch - troch rokov, tak sú tie vzťahy nadštandardné, a to vďaka Vyšehradskej štvorke a regionálnej spolupráci vo všeobecnosti. Naozaj vidíme, že je medzi týmito štátmi lepšia koordinácia, viac spoločných aktivít, ako aj stretnutí. A hlavne je to reakcia na globálne trendy, keďže sa oslabuje i vplyv Spojených štátov a EÚ, tak naši najbližší susedia majú väčšiu cenu.
Keď sú na vine naši
6. augusta 2014 - (Peter Morvay - Sme)
Výročie rómskeho holokaustu „oslávilo” susedné Česko aj Maďarsko škandálom: známi politici sa snažili poprieť spoluvinu vlastného národa na tragédii, a tým zľahčovali aj jej váhu. Český extrémista Tomio Okamura tvrdil, že tábor pre Rómov v Letoch nebol koncentračným táborom, ale len „pracovný tábor pre osoby, ktoré sa vyhýbali riadnej práci”. Nikoho tam podľa Okamuru nezabili, ľudia tam „umierali na starobu a choroby, ktoré do tábora privliekli pre svoj predchádzajúci kočovný štýl života”. Inak povedané, len tých Cigánov chceli naučiť pracovať a ak to neprežili, mohli si za to sami. V skutočnosti Lety bol koncentračný tábor. Len to nebol vyhladzovací tábor ako napríklad Osvienčim. Obe kategórie sa mnohým pletú. Rómov v Letoch „koncentrovali” na rasovom základe, a väčšinu ich nakoniec odvliekli do Osvienčimu. Mnohých však zabili už v Letoch neľudské podmienky a kruté zaobchádzanie. Tie tam nepanovali nedopatrením, ale zámerne. Na rozdiel od vyhladzovacích táborov, kde ľudí posielali rovno do plynu, ich v koncentračných len nechali pomrieť pomalšie. Zásadný problém je, že Lety nebol nemecký tábor, na starosti ho mala česká protektorátna vláda, krutostí v ňom sa dopúšťali českí dozorcovia (toho najhoršieho po vojne odsúdili na pokarhanie). Zodpovednosť za Lety neleží len na Nemcoch, ale aj na Čechoch, a preto je to taká bolestivá a zúrivo popieraná vec. Podobne ako Okamura hovoril o tábore poslanec a exminister kultúry vládnej ČSSD Vítězslav Jandák, kauzu Lety bagatelizoval aj prezident Václav Klaus. Rovnako ako komunisti, ktorí nechali na mieste tábora vybudovať dodnes fungujúcu veľkovýkrmňu prasiat. „Z Maďarska Rómov nedeportovali, maďarských Rómov odvážali z Rakúska,” vyhlásil v Maďarsku Zoltán Balogh, minister pre ľudské zdroje poverený aj integráciou Rómov. Je to súčasť dlhodobej stratégie Orbánovej vlády vytvoriť dojem, že vojnové Maďarsko, horthyovský režim, maďarské úrady a žandárstvo neboli prestúpené silným antisemitizmom a nepodieľali sa často veľmi horlivo na holokauste Židov ani Rómov. Aj keď dokumenty a svedkovia hovoria presný opak. Lenže Balogh rovnako ako Okamura dobre vie, že tí, čo by ich volili, nič také počuť nechcú. Naopak, chcú počuť, že vinu za všetky hrôzy druhej svetovej vojny nesú len Nemci, sami nič zlé neurobili a za nič nemôžu. A keby niečo také oni alebo ich predkovia urobili, môžu si za to vlastne obete sami.
Maďarský minister zvolal Okrúhly stôl židovských spoločenstiev
http://www.aktuality.sk/clanok/261311/madarsky-minister-zvolal-okruhly-stol-zidovskych-spolocenstiev/
Martýr aj zločinec
János Esterházy bol česko-slovenský politik, ktorého jedni zatracujú a druhí velebia. - Kontroverzný Maďar, ktorý hýbal dejinami na juhu Slovenska - Muž, ktorý vraj pomáhal rozbíjať Československo, no zachraňoval Židov
http://style.hnonline.sk/vikend-140/martyr-aj-zlocinec-kontroverzny-madar-ktory-hybal-dejinami-na-juhu-slovenska-626604
Pokusy o rehabilitáciu J. Esterházyho neustávajú
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1018-pokusy-o-rehabilitaciu-j-esterhazyho-neustavaju
Utajený majetok Gábora Simona budú znova vyšetrovať
Niekdajšieho podpredsedu MSZP zadržala v kauze nepriznaného majetku prokuratúra...
http://www.aktuality.sk/clanok/259016/utajeny-majetok-gabora-simona-budu-znova-vysetrovat/
Slovensko stavia družicu
http://skcube.sk/#top
Slovenky zdolali Rumunsko v rozstrele a obhájili triumf na Balaton Cupe
http://www.profutbal.sk/clanok179504-Slovenky_zdolali_Rumunsko_v_rozstrele_a_obhajili_triumf_na_Balaton_Cupe.htm?utm_source=rss
Dve rómske rodiny v Miškovci vysťahovali. Začal program likvidácie „osád chudoby”
http://www.aktuality.sk/clanok/258980/dve-romske-rodiny-v-miskovci-vystahovali-zacal-program-likvidacie-osad-chudoby/
Popravil figuríny izraelských lídrov, vyšetruje ho maďarská prokuratúra
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/326018-popravil-figuriny-izraelskych-lidrov-vysetruje-ho-madarska-prokuratura/
Tempo rastu maďarských maloobchodných tržieb sa spomaľuje
http://www.hlavnespravy.sk/tempo-rastu-madarskych-maloobchodnych-trzieb-sa-spomaluje/322133
Jadrový obchod storočia. Maďarom mala pomôcť ruská tajná služba
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/jadrovy-obchod-storocia-madarom-mala-pomoct-ruska-tajna-sluzba-626332
Budapešť - Zábrany od kontroverzného pomníka obetiam nemeckej okupácie zmiznú
http://www.teraz.sk/zahranicie/zabrany-od-kontroverzneho-pomnika/93610-clanok.html
Ruský Lukoil na Slovensku končí. Kupuje ho no-name maďarská firma so schránkou v Belize
http://firmy.etrend.sk/firmy-nefinancny-sektor/lukoil-na-slovensku-konci-kupuje-ho-no-name-madarska-firma-so-schrankou-v-belize.html
Slovenský trh s benzínom ovládnu Maďari
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/slovensky-trh-s-benzinom-ovladnu-madari-626401
Skupina MOL získava v ČR maloobchodnú siet spoločnosti Lukoil
http://www.teraz.sk/ekonomika/cesko-mol-lukoil-kupa/93584-clanok.html
Londýn - Emigranti v zahraničí zabúdajú rodný jazyk
4. augusta 2014 - (čtk)
Mnohí ľudia si takmer nevedia predstaviť, že by zabudli svoj rodný jazyk. Podľa spravodajskej stanice BBC sa však táto neuveriteľná predstava môže stať realitou. Po tom, čo zverejnila príbeh amerického vojaka Bowea Bergdahla, ktorý počas päťročného zajatia v Afganistane stratil niektoré zo svojich jazykových schopností, získala BBC reakcie mnohých čitateľov, ktorí z vlastnej skúsenosti opisovali, ako možno zabudnúť materčinu. Nemka Kristina Schmaleová O`Haganová, ktorá po odchode z vlasti musela prepnúť z nemčiny na angličtinu, tvrdí, že stráca orientáciu v jazyku, ktorým predtým plynulo hovorila. „Našťastie som schopná plynulého prejavu v angličtine, takže sa cítim opäť sama sebou,” uvádza Kristina. Podobnú skúsenosť má Rodger zo škótskeho Midlothian. Pôvodom Dán v Spojenom kráľovstve žije už desať rokov a keď po ňom kolegovia žiadajú preklad do dánčiny, berie si text domov, pretože na to potrebuje viac času. Dokonca aj s Dánmi žijúcimi v Británii radšej komunikuje v angličtine. „Ľudia sa na mňa pozerajú značne udivene, keď im hovorím, že som svoj rodný jazyk zabudol,” dodáva. BBC sa ozval aj Čech Matúš Ptáček, ktorý sa v 11 rokoch presťahoval do Luxemburska a neskôr začal študovať na britskej univerzite. Zatiaľ čo pri vykonávaní každodenných činností v angličtine automaticky nepremýšľa, pri riešení vedeckých úloh alebo filozofický otázok vraj je to naopak. Na čo sa však musí sústrediť, je anglická výslovnosť. „Musím vedome vynakladať väčšie úsilie, aby som počas debát nehovoril s prízvukom.” Alicja Gruszka pôvodom z Poľska študovala osem rokov v Londýne a teraz žije desať rokov v Miláne. Alicja tvrdí, že pomerne často pri rozhovore v poľštine vytvára neologizmy, ktoré majú pôvod v angličtine alebo v taliančine a majú poľskú koncovku. Hoci je schopná v poľštine písať, vetné konštrukcie aj gramatika vraj vyzerajú prazvláštne. Majiteľka obchodu so syrmi Sue Jensen pochádza z britského Lancashire, ale v súčasnosti žije už 25 rokov v Dánsku. Tvrdí, že občas v angličtine nemôže nájsť vhodné slová. Rovnako tak anglická gramatika sa v jej prípade riadi dánskymi pravidlami. Okrem iného má problémy aj s číslovkami. „Dáni počítajú pospiatky, čo ma občas mätie,” hovorí. Reka Polonyiová so svojimi maďarskými rodičmi vyrastala v USA a vo Francúzsku; nikdy nežila v Maďarsku, napriek tomu maďarčinu bez problému zvláda. Kľúčom k úspechu je podľa nej používať rodný jazyk pri komunikácii s ostatnými členmi rodiny. Práve týmto spôsobom možno udržať komunikačné zručnosti v materčine na dobrej úrovni, pretože dotyčný má tendenciu v danom jazyku spontánne premýšľať či vyjadrovať svoje emócie, uisťuje. S Rekou by však asi nesúhlasil Piero, Talian, ktorý s manželkou a dvoma deťmi žije už deväť rokov v Británii. Kým pracovný život sa odohráva v angličtine, doma hovoria po taliansky. Napriek tomu len ťažko napíše v taliančine e-mail. „Nie je to problém slovnej zásoby, gramatiky alebo vetnej skladby, príčinou je nedostatočná emocionálne väzba na prostredie, ku ktorému patríte,” tvrdí.
Vzory neliberálnej demokracie
Nad alternatívou k liberálnej demokracii na spôsob Singapuru sa naposledy zamýšľal v prejave maďarský premiér Viktor Obrán. Dá sa od toho niečo dobré očakávať?
http://www.aktuality.sk/clanok/258900/komentar-vzory-neliberalnej-demokracie/
Alternatívou demokracie je len totalita
http://www.aktuality.sk/clanok/258426/alternativou-demokracie-je-len-totalita/#
V. Orbána vymazali zo zoznamu slávnych študentov Oxfordskej univerzity
http://www.cas.sk/clanok/289458/orbana-vymazali-zo-zoznamu-slavnych-studentov-oxfordskej-univerzity.html
Orbánov nový štát
http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2014/cislo-31/orbanov-novy-stat.html
Zatracovaný liberalizmus
3. augusta 2014 - (Štefan Markuš - nazory.pravda.sk)
V minulosti nik nespochybňoval oddanosť Viktora Orbána hodnotám demokracie v klasickom liberálnom ponímaní. - Počas štúdia na právnickej fakulte založil s priateľmi s rovnakou krvnou skupinou združenie „inak zmýšľajúcej mládeže“ a v časopise Századvég (Koniec storočia) propagoval liberálne myšlienky. Pred kolapsom socializmu sa ako štipendista Nadácie otvorenej spoločnosti Georgea Sorosa ocitol na Pembroke College v Oxforde. Chcel prehĺbiť svoje poznatky z dejín liberálneho politického myslenia vo Veľkej Británii. Postgraduálny kurz, žiaľ, nedokončil. Verejnosti sa predstavil v júni 1989 pri príležitosti pochovania Imre Nagya na Námestí hrdinov v Budapešti. Ku koncu 90. rokov sa začal odchyľovať od hodnôt liberalizmu a premenil Fidesz na národno-konzervatívnu stranu. Zistil totiž, že liberálne myšlienky Maďarov masovo neoslovujú. V roku 1998 vyhral voľby a stal sa prvý raz ministerským predsedom. Ihneď ako sa Orbán dostal k moci, začal sa od zásad klasickej parlamentnej demokracie odkláňať. V riadení štátu zaviedol nevídané zmeny. Po prvých dvoch demokraticky zvolených vládach Józsefa Antalla a Gyulu Horna obnovil princípy centrálne riadeného štátu. Úrad vlády sa stal akýmsi reinkarnovaným aparátom ústredného výboru, kde tzv. zrkadlové referáty kontrolovali činnosť ministerstiev, podobne ako paralelné sekcie ÚV komunistických strán. Významnou mierou ovplyvnil kontakt vlády s parlamentom a znížil frekvenciu jeho zasadaní. Dvojtretinovú parlamentnú väčšinu získanú vo voľbách v roku 2010 zneužil na zabetónovanie jednofarebnej vlády Fideszu. Demontáž základov demokratického systému prebieha dodnes. V treťom vládnom cykle parlament premenil na poslušnú hlasovaciu mašinu, ktorá bez škrupúľ prijíma zákony obmedzujúce liberálnu demokraciu. Orbán chcel byť vždy viac ako predseda vlády. Preto začal „nové Maďarsko“ budovať na predstavách francúzskeho povojnového prezidenta Charlesa de Gaulla. Koncepciu „law and order“ (zákonnosť a poriadok) uviedol bez odporu do praxe, dokonca so súhlasom mimovládnych organizácií. Oživil nostalgiu po zašlých časoch, vytvoril akýsi panteón vzorových osobností maďarských dejín, do ktorého zaradil Milklósa Horthyho, Istvána Tiszu, Cécile Thormaya, Józsefa Nyíröa aj Alberta Wassa. Spoločnou črtou menovaných bola nenávisť k liberalizmu a niektorí neskrývali ani rasové predsudky alebo príklon k nacistickému Nemecku. Z panteónu vyradili Mihálya Károlyiho, ktorého ideológovia Fideszu označili za dekadentného liberála a hlavného vinníka za okyptenie Uhorska o historické územia. Orbánov štýl vládnutia vzbudil aj odpor. László Lengyel (ekonóm a politológ) ho nazval tigrom - neskutočne rýchlym, akcieschopným, vytrvalým a v každej situácii vynachádzajúcim. Obeť, za ktorou vyštartuje, najlepšie urobí, ak vzdá pokus o útek a dá sa dobrovoľne zožrať. „Jeho oponenti vbiehajú do papule tigra už pri prvom náznaku hladu predátora,“ tvrdí. Premiérovi kritici definujú štýl jeho vládnutia trefne: „Orbán a jeho Fidesz je vzorným služobníkom oligarchie.“ Treba iba poznamenať, že počas troch Orbánových vlád došlo aj k výmene dvornej oligarchie, čím možno vysvetliť konflikty v zázemí medzi starými oligarchami a „novými Turkami“, ktorí po posledných voľbách obsadili kľúčové politicko-spoločenské pozície. Mladý Orbán spočiatku vnímal politiku očami klasického liberála. Jeho dnešný pohľad je už teologický. Veľmi mu konvenuje doktrína kalvínskej predestinácie (predurčenia) Maďarov v Karpatskej kotline, ktorá konečne musí preukázať svoje opodstatnenie a riešiť problémy Európy, nainfikovanej „zhubným“ liberalizmom. Orbánovo myslenie ovplyvňuje mystika uhorských premiérov Istvána Tiszu a Istvána Bethlena. Je presvedčený, že plní historické poslanie pri prestavbe Maďarska. Pokladá usporiadané demokracie západného sveta za dekadentné, ktoré nedokážu riešiť nahromadené ekonomicko-sociálne problémy súčasnosti. Do jeho myšlienkového sveta zapadá aj túžba po obnovení maďarskej supremácie v Karpatskej kotline, stelesnená tzv. národnou politikou, ktorú postupne formujú jeho vlády. Johann Sebastian Bach pod každé svoje dielo napísal: „Soli Deo Gloria!“ Aj Viktor Orbán svoje verejné prejavy končí mottom reformácie. Bachova hudba znie stáročia. Koľko rokov prežijú myšlienky reformátora demokracie? Orbán je vo vyhláseniach odvážny.
„Menšiny obohacujú štát, aj keď sa to niekomu nepáči“
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/851826-bugar-mensiny-obohacuju-stat-aj-ked-sa-to-niekomu-nepaci/
Béla Bugár k situácii národnostných menšín na Slovensku
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/850176-mensiny-podla-bugara-obohacuju-stat/
Nielen Putin je strašiakom Európy. Obavy vzbudzujú aj Orbánove bombastické plány
http://aktualne.atlas.sk/nielen-putin-je-strasiakom-europy-obavy-vzbudzuju-aj-orbanove-bombasticke-plany/zahranicie/europa/
Depardieu hral v maďarskom divadle - 48-tisíc eur za pár viet
Nepotrpí si na štýl, chutí mu halászlé a ovláda základné frázy maďarčiny. Francúzsky herec Gérard Depardieu (65) učaroval svojou príjemnou povahou nielen maďarským hercom účinkujúcim na divadelných doskách, ale i návštevníkom, ktorí si hviezdu svetového kalibru prišli do Segedína pozrieť vo folkovej opere Háry János. Za predstavenie mal herec zinkasovať 48-tisíc eur. (pluska.sk)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/624303197668660/?type=1
Hasiči odstraňovali následky nočnej búrky
http://www.teraz.sk/zahranicie/hasici-v-budapesti-burky-skody/93511-clanok.html
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.392785977487051.1073741828.147596498672668&type=3
Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku
http://www.slovaci.hu
Únia slovenských organizácií v Maďarsku
http://sk.slovenskaunia.hu
Zväz Slovákov v Maďarsku
http://www.zsm.hu
Zdemokratizovať našu menšinovú spoločnosť
Matej Šipický: Mohli by sme sa zamyslieť nad tým, či sme si vytvorili dostatočne účinné spoločenské brzdy a protiváhy, ktoré by nám zaručili, že národnostná samospráva sa nedá zmonopolizovať, vyvlastniť...
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/154-politika3-politika3/1111-zdemokratizova-nau-meninovu-spolonos
Odborné doškoľovanie ZSM v Hronci
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.630463147052665.1073741910.147596498672668&type=1
14.-16. augusta 2014 - Prednášky a diskusie o voľbách do slovenských samospráv - Právna expertka Samosprávy Novohradskej župy Dr. Tünde László - Vedúci národnostného odboru Ministerstva ľudských zdrojov Maďarska Anton Paulik
Výzva ZSM pred voľbami slovenských samospráv
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/153-politika1-politika1/1179-vzva-zsm-pred-vobami-slovenskch-samosprav
Zväz Slovákov v Maďarsku
www.oslovma.hu/XXX/ZSMletak.pdf
Slovákov v Londýne kŕmi haluškami Ind
http://www.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/prekvapenie-londyne-slovakov-krmi-haluskami-ind.html
Do finále maďarskej súťaže krásy sa dostala kráska zo Slovenska
Exotika z „Hornej zeme“ - Maďarský prízvuk v slovenčine, slovenský v maďarčine - V slovenských farbách?
http://www.pluska.sk/plus-7-dni/ludia/do-finale-madarskej-sutaze-krasy-dostala-kraska-zo-slovenska.html
V chorvátskych Lipovľanoch súzvuk menšín v znamení slovenského partnerstva
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3262/v-chorvatskych-lipovlanoch-suzvuk-mensin-v-znameni-slovenskeho-partnerstva
Igor Furdík na festivale Ilocké leto vyzval krajanov v Chorvátsku na primknutie sa k slovenčine
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3261/igor-furdik-na-festivale-ilocke-leto-vyzval-krajanov-v-chorvatsku-na-primknutie-sa-k-slovencine
Časopis frekventantov Letnej školy žurnalistiky
http://www.slovenskezahranicie.sk/data/Letna skola_casopis_august_2014_1.pdf
Letná škola žurnalistiky ÚSŽZ pre redaktorov z krajanských médií
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=jDvm1b5zoOQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gxm3jlFBWlc&app=desktop
Ľudo Pomichal (audio): http://static-media.rtvs.sk/items/185/53ec7a45a810f.mp3
Videofilm - tvorivý dokument z Letnej školy žurnalistiky 2014
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3282/videofilm--tvorivy-dokument-z-letnej-skoly-zurnalistiky-2014
Novinári do školských lavíc
http://www.slovackizavod.org.rs/vesti/vid/11608
Slovenskí krajanskí novinári v zážitkovom nadšení pod banskoštiavnickou Kalváriou
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/838/slovenski-krajanski-novinari-v-zazitkovom-nadseni-pod-banskostiavnickou-kalvariou
Fotogaléria: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.634081040024209.1073741911.147596498672668&type=1
Letná škola žurnalistiky: 15 frekventantov z krajanských médií 6 krajín v objatí tvorivosti, komunikácie a inšpiratívneho poznávania Bratislavy
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3239/letna-skola-zurnalistiky-15-frekventantov-z-krajanskych-medii-6-krajin-v-objati-tvorivosti-komunikacie-a-inspirativneho-poznavania-bratislavy
Slovenské média v zahraničí
Slovenské média v zahraničí - printové, elektronické, ale aj internetové - do akej miery ovplyvňujú zachovanie slovenčiny či slovenského života v krajanských komunitách? V akých podmienkach vznikajú a kto ich tvorí? Aj na tieto otázky sa pokúsi v nasledujúcich minútach odpovedať Ingrid Slaninková. K mikrofónu si totiž pozvala kolegov, slovenských novinárov zo Srbska, Poľska, Česka, Rumunska, Maďarska a Čiernej Hory, ktorí sa uplynulý týždeň zúčastnili na Letnej škole žurnalistiky v Bratislave. Zorganizoval ju Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. - Stiahnuť audio súbor:
http://static-media.rtvs.sk/items/191/53fddef5bb326.mp3
S predsedom ÚSŽZ o súčasnom stave krajanských médií v štátoch, v ktorých Slováci tvoria národnostnú menšinu
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3242/redaktori-krajanskych-medii-z-letnej-skoly-zurnalistiky-diskutovali-s-igorom-furdikom
O Slovákoch v zahraničí v slovenských i krajanských médiách
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2981/oslovakoch-vzahranici-vslovenskych-ikrajanskych-mediach
Výnimočný husár
http://madari.sk/magazin/historiasucasnost/vynimocny-husar-laszlo-skultety
V Mojtíne požehnajú sochu „večnému vojakovi“ Ladislavovi Škultéty Gábrišovi
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3234/v-mojtine-pozehnaju-sochu-vecnemu-vojakovi-ladislavovi-skultety-gabrisovi
Gazdovanie na hriňovských lazoch - Muziky pod Poľanou
http://www.hrinova.sk/kulturne-a-sportove-akcie-.phtml?id6=48
XI. Budárske dni v Slankamenských Vinohradoch
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3218/xi-budarske-dni-v-slankamenskych-vinohradoch
Slovenská stopa vo Varšavskom povstaní
August 2014 patrí oslavám 70. výročia Slovenského národného povstania. Nebolo však jediné, ktoré sa v tom čase odohralo s účasťou Slovákov.
http://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/325627-slovenska-stopa-vo-varsavskom-povstani/
Slováci v Slovenskom Komlóši
http://static-media.rtvs.sk/items/185/53eb597d3b57c.mp3
Maršuj, Komlóš!
Obnoviť naše tradície a prezentovať ich v modernej forme. - Projekt Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku sa zakladá na obnovení starého dolnozemského slovenského tanca marš.
https://www.youtube.com/watch?v=jknAKQCYr78
Báčsky Petrovec vzdával pocty fenoménu slovenskosti
Z maľovanej lády - Matičiari s novými výzvami - Deň otvorených dverí v chráme božom - Jarmok umenia lákal - Ženy čítali z kníh - Dolnozemskí učitelia odmeňovali - Podnikateľská novinka na pohľadanie - Novinárov poctili cenami
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3216/bacsky-petrovec-vzdaval-pocty-fenomenu-slovenskosti
Slovenské národné slávnosti
Sviatosť, hrdosť i prímer Báčskeho Petrovca ako vzdať poctu i úctu fenoménu slovenskosti
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/802/slovenske-narodne-slavnosti-sviatost-hrdost-i-primer-bacskeho-petrovca-ako-vzdat-poctu-i-uctu-fenomenu-slovenskosti
Raj písmen: 150 rokov slovenskej tlače vo Vojvodine
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/803/raj-pismen-150-rokov-slovenskej-tlace-vo-vojvodine
Členovia Svetového združenia Slovákov v zahraničí hosťami ÚKVS v Novom Sade
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/807/clenovia-svetoveho-zdruzenia-slovakov-v-zahranici--hostami-ukvs-v-novom-sade
V Soľanoch si Slováci pripomenú dve výročia
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/821/v-solanoch-si-slovaci-pripomenu-dve-vyrocia
Ilocké leto s pôvabom folkloristiky je pýchou Slovákov v Chorvátsku
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/818/ilocke-leto-s-povabom-folkloristiky-je-pychou-slovakov-v-chorvatsku
Slováci v Chorvátsku hostiteľmi Lipovľanského stretnutia 2014, prezentujúceho spontánnosť zblížení národnostných menšín s Chorvátmi
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3233/slovaci-v-chorvatsku-hostitelmi-lipovlanskeho-stretnutia-2014-prezentujuceho-spontannost-zblizeni-narodnostnych-mensin-s-chorvatmi
Papučekov plač nad knižnou (ne)všímavosťou Slovákov v Maďarsku
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/49/papucekov-plac-nad-kniznou-nevsimavostou-slovakov-v-madarsku
SAS - 180 cudzincov z 38 krajín čakajú tri týždne slovenčiny
Studia Academica Slovaca - 50 rokov Letnej školy slovenského jazyka a kultúry - V programe aj prezentácia folklóru, jedál a vín - 6 hodín slovenčiny denne - So slovenčinou sa popasuje aj 69-ročný profesor - V aule UK aj frekventanti Letnej školy žurnalistiky
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/804/jubilejny-50-rocnik-sas-180-cudzincov-z-38-krajin-cakaju-tri-tyzdne-slovenciny
Pozornosť a pocta výročiam a ich posolstvám na webe ÚSŽZ
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3222/pozornost-a-pocta-vyrociam-a-ich-posolstvam-na-webe-uszz
Historický kalendár
4. augusta
Deň Matice slovenskej - pamätný deň SR. V roku 1863 sa v tento deň konalo zakladajúce valné zhromaždenie Matice slovenskej v Martine - celonárodnej slovenskej kultúrnej organizácie, ktorá mala spájať milovníkov slovenského národa, v mene vzdelanosti povzbudzovať slovenskú literárnu tvorbu, umenie, vedu a rozvíjať slovenský jazyk.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Matica_slovensk%C3%A1
7. augusta 1819
Narodil sa vo Veľkom Krtíši pedagóg, spisovateľ, folklorista a štúrovec August Horislav Škultéty. Zomrel 21. 5. 1892. - Z Dolnej Lehoty do Luciny - Prvý riaditeľ slovenského gymnázia - Veľký Krtíš je rodiskom a pôsobiskom významných osobností slovenského národného života. Ozdobou mesta je rod Škultétyovcov...
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/770-kultety-slovak-vekeho-srdca-a-vekch-inov
9. augusta 1867
Narodil sa v Liskovej politik, lekár, verejný činiteľ, publicista a vysokoškolský pedagóg Vavro Šrobár, ktorý sa do slovenského politického života zapojil na začiatku 20. storočia. Bol prívržencom Tomáša Garrigua Masaryka a hlavná osobnosť hlasistického hnutia. Po roku 1918 sa stal ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska a v januári 1919 rozpustil Slovenskú národnú radu (SNR). Počas druhej svetovej vojny sa zapojil do ilegálnej činnosti a do Slovenského národného povstania (SNP). V politickej kariére ho nezastavil ani február 1948, lebo prijal ministerské kreslo a podpísal sa pod komunistickú ústavu. Zomrel 6. 12. 1950.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vavro_%C5%A0rob%C3%A1r
10. augusta 1922
Narodil sa v Klenovci spisovateľ, literárny kritik, redaktor, filmový scenárista, esejista a publicista Vladimír Mináč. Šestnásť rokov stál na čele Matice slovenskej. Aktívne sa zúčastnil Slovenského národného povstania (SNP) a bol väznený v koncentračných táboroch Mauthausen a Dachau. Medzi jeho najznámejšie diela patria napríklad romány Smrť chodí po horách, Dlhý čas čakania, Zvony zvonia na deň. Ako scenárista sa podieľal napríklad na divácky úspešnom filme Kapitán Dabač s Ladislavom Chudíkom v hlavnej úlohe. Zomrel 25. 10. 1996.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Min%C3%A1%C4%8D
29. augusta
Štátny sviatok SR - Výročie Slovenského národného povstania (1944)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_povstanie
29. augusta 1749
Zomrel v Bratislave polyhistor, organizátor vedeckého výskumu v Uhorsku, autor učebníc a encyklopedického diela o historicko-zemepisných poznatkoch celého Uhorska, rektor evanjelického gymnázia a kňaz evanjelickej cirkvi Matej Bel. Narodil sa 22. 3. 1684.
Veľká ozdoba Uhorska z Očovej
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1152-veka-ozdoba-uhorska-z-oovej-matej-bel
1. septembra
Štátny sviatok Slovenskej republiky - Deň Ústavy SR
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava_Slovenskej_republiky_%281992%29
29. augusta 1992
Poslanci SNR prijali verejným hlasovaním Ústavu SR. Proti jej prijatiu hlasovali poslanci KDH a maďarskí poslanci ešte pred hlasovaním opustili rokovaciu sálu.
http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_clanok1.asp?kotva=k2&skupina=1
6. septembra 1828
Zomrel v Príbelciach evanjelický kňaz, historik, národovec a prírodovedec Daniel Petian. Narodil sa 19. 9. 1772. - Národný buditeľ D. Petian bol členom Tablicovej Učenej spoločnosti banského okolia, prispieval na výchovu slovenských vzdelancov a podporoval slovenskú tlač. V Príbelciach dosiahol šľachtiteľské úspechy v ovocinárstve. Jeho bohatú knižnicu darovali potomkovia Matici slovenskej.
Otec vrchov novohradských
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/960-juraj-natan-petian-otec-vrchov-novohradskch
13. septembra 1831
Zomrel v Ostrihome kardinál Alexander Rudnay, uhorský prímas a veľký podporovateľ slovenských emancipačných (jazykových a kultúrnych) snáh. Narodil sa 4. 10. 1760.
„Slovák som, a keby som bol i na stolci Petrovom, Slovákom zostanem.“
Ostrihomskú baziliku dal postaviť Slovák
http://www.cas.sk/clanok/284286/arcibiskup-a-kardinal-alexander-rudnay-ostrihomsku-baziliku-dal-postavit-slovak.html
15. septembra
Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorú pápež Pavol VI. vyhlásil v roku 1966 za hlavnú Patrónku Slovenska.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sedembolestn%C3%A1_Panna_M%C3%A1ria
17. septembra 1891
Zomrel vo Viedni fyzik, matematik a vynálezca v oblasti fotografie Jozef Maximilián Petzval. Ako prvý exaktne vypočítal konštrukciu fotografického portrétneho a krajinárskeho objektívu, objavil zákony, ktorými sa riadi optika a urobil matematický výpočet korekcie optických sústav. Narodil sa 6. 1. 1807 v Spišskej Belej.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Maximili%C3%A1n_Petzval
J. M. Petzval žil v XI. obvode Budapešti (v Novom Budíne), kde je po ňom pomenovaná ulica a nachádza sa tu aj pamätná tabuľa. - „Podmanil som svetlo, mám ho v hrsti, ale na svete je ešte stále veľa tmy.“
http://www.snn.sk/index.php/osobnosti-slovenska/452-jmpetzval-velicenstvo-optiky-kral-pecival
17. septembra 1861
Zomrela v Budapešti grófka Terézia Brunšviková (Brunswicková), organizátorka detských opatrovní a ženského hnutia. Bola zakladateľkou prvej dievčenskej priemyselnej školy v Uhorsku, propagátorka polytechnickej výchovy žien. Rozvinula zásady, obsah a metódy predškolskej výchovy škótskeho pedagóga S. Wilderspina. Narodila sa 27. 7. 1775 v Bratislave.
Život štúrovca Jozefa Podhradského v Belehrade
http://hl.rs/zivot-sturovca-jozefa-podhradskeho-v-belehrade/
190. výročie narodenia Jozefa Podhradského
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/998-190-vroie-narodenia-jozefa-podhradskeho
Áchim a Slováci
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.643928125706167.1073741914.147596498672668&type=1
Syn Dolnej zeme: „náš Ondriš” - Áchimov slovenský pôvod maďarská historiografia už nespochybňuje. - Čabianski Slováci ho pochovali ako svojho zosnulého...
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/160-nazory3-nazory3/1187-z-novej-knihy-michala-hrivnaka-achim-a-slovaci
Dedičstvo sedliackeho kráľa
„Som dolnozemský sedliak, slovenský gazda.“
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1020-michal-hrivnak-ondrej-l-achim-a-slovaci
I. svetová vojna - 100 rokov od vypuknutia - Veľký cyklus RTVS
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/799/velky-cyklus-rtvs-i-svetova-vojna--100-rokov-od-vypuknutia
http://kor-ridor.eu/sk
Prvé štyri čísla slovensko-maďarského historického časopisu Kor(r)idor si môžete stiahnuť z webovej stránky časopisu.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1173-prezentacia-historickeho-asopisu-korridorprezentacia-historickeho-asopisu-korridor
Program Slovenského inštitútu v Budapešti na september 2014
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.rtf
Sídlo inštitútu: 1088 Budapešť, Rákóczi út 15. - Otváracia doba: pond.-štvrtok 10-18, piatok: 10-14 - Telefón: (+36 1) 327 4000, Fax: (+36 1) 327 4008 - www.mzv.sk/sibudapest - si.budapest@mzv.sk
Budapešť - Slovenský úspech na 7. ročníku Prešporského pikniku
Bratislavská cesta (Pozsonyi út) XIII. budapeštianskeho obvodu sa 6. septembra 2014 opäť zmenila na veľký pouličný festival a jarmok. Siedmy ročník Prešporského pikniku (Pozsonyi Piknik) opäť dokázal osloviť 30-40-tisíc návštevníkov svojím celodenným pestrým programom. Najväčší úspech, ako aj na minulom ročníku, mala hudobná formácia zo Slovenska Fats Jazz Band s repertoárom z 30. a 40. rokov 20. storočia. Počas takmer hodinového koncertu Bratislavskú cestu v Budapešti naplnilo približne 3-4-tisíc poslucháčov a prítomní hudobní odborníci po koncerte vysoko hodnotili umeleckú a profesionálnu úroveň vystúpenia. Slovensko už tradične prezentovali Slovenský inštitút v Budapešti v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch (SACR) a tohto roku sa prvýkrát pripojila aj Bratislavská organizácia cestovného ruchu. Návštevníkov pikniku mimoriadne potešili originálne bratislavské rožky dovezené priamo z hlavného mesta Slovenska. Súťaž v pečení bratislavských rožkov, nad ktorou prevzala patronát bratislavská viceprimátorka Petra Nagyová Džerengová, bola výzvou pre profesionálov aj pre amatérov. Hlavnou cenou bol víkendový pobyt pre dve osoby v Bratislave, ktorý víťazke odovzdala viceprimátorka P. Nagyová Džerengová. Slovenskú účasť na Prešporskom pikniku v Budapešti organizačne a finančne podporilo Hudobné centrum. (mzv.sk//budapestsi)
Výstava o architektovi Michalovi Milanovi Harmincovi (1869-1964)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/646271848805128
Vo výstavných priestoroch Slovenského inštitútu v Budapešti sa 11. septembra 2014 stretli milovníci architektúry prelomu 19. a 20. storočia. Poprední odborníci v oblasti dejín architektúry, profesor Matúš Dulla a docentka Jana Pohaničová otvorili a predstavili výstavu pod názvom Michal Milan Harminc (1869-1964) - príbeh nestora slovenskej architektúry. Výstava, ktorá sa zrodila zo spolupráce Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave - na vernisáži ju reprezentovala jej dekanka docentka Ľubica Vitková, Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade a vydavateľstva Trio Publishig v Bratislave, prezentuje tridsať najvýznamnejších stavieb M. M. Harminca na území Slovenska a takmer 20 modelov stavieb, ktoré vyhotovili poslucháči Fakulty architektúry STU pod vedením kurátorky výstavy docentky J. Pohaničovej. Pútavý príbeh staviteľa a architekta, ktorý na území bývalého Rakúsko-Uhorska a jeho nástupníckych štátov zanechal impozantných 300 diel, sa odvíja od historizmu až po funkcionalizmus. Výstava mala premiéru v Novom Sade, neďaleko rodiska nestora slovenskej architektúry, druhou zastávkou sa stala Budapešť, kde si v roku 1897 založil prvú stavebnú kanceláriu a kde pracoval až do roku 1916. Slovenský inštitút v Budapešti si ňou pripomína 145. výročie narodenia a zároveň aj 50. výročie úmrtia tohto architekta a staviteľa stredoeurópskeho formátu. Na vernisáži sa krstila aj vedecká dvojjazyčná slovensko-anglická monografia profesora M. Dullu a docentky J. Pohaničovej Michal Milan Harminc - architekt dvoch desaťročí (Trio Publishing, 2014). Vedeckú publikáciu predstavil popredný maďarský historik architektúry András Hadik. Výstavný projekt a vydanie monografie podporili Pro Slovakia a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Výstava je v priestoroch Slovenského inštitútu v Budapešti verejnosti prístupná do 19. októbra 2014. (mzv.sk//budapestsi)
Michal Milan Harminc bol jedným z najaktívnejších slovenských architektov:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Michal_Harminc
Prvé obdobie Harmincovej tvorby je spojené s Budapešťou
http://living.hnonline.sk/clanky/hnreality/sest-dekad-neunavnej-prace
Audio: http://static-media.rtvs.sk/items/30/51dc0b28ddd8c.mp3
Mezzosopranistka Alena Kropáčková na Freedom OperaGala v Maďarskej štátnej opere
Maďarská štátna opera si 6. septembra 2014 pripomenula 25. výročie pádu železnej opony veľkým galakoncertom za účasti popredných sólistov svetových operných scén, ako Anja Kampe, Piotr Beczala, Ferruccio Furlanetto a Andrea Rost. Obecenstvu zaplnenej budapeštianskej opery sa predstavili aj mladé talenty krajín Európskej únie, pričom mimoriadnu príležitosť predviesť svoje majstrovstvo dostali interpreti Kvarteta z opery Rigoletto Giuseppe Verdiho, medzi nimi aj Alena Kropáčková, mladá mezzosopranistka Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Galakoncert sa uskutočnil v kooperácii Maďarskej štátnej opery s kultúrnymi inštitútmi krajín EU v Budapešti, s opernými scénami a vysokými školami múzických umení krajín EÚ, t. j. aj so Slovenským inštitútom v Budapešti, Slovenským národným divadlom a Vysokou školou múzických umení v Bratislave. (mzv.sk//budapestsi)
Milan Pala na festivale tradičnej vážnej hudby v Pannonhalme
11. ročník festivalu tradičnej vážnej hudby Arcus Temporum v priestoroch tisícročného opátstva v Pannonhalme opäť upriamilo pozornosť na diela starých majstrov v interpretácii mladej generácie hudobníkov. Na festivale, ktorý sa konal od 22. do 24. augusta 2014, akcentovalo aj dielo F-dur oktet od Franza Schuberta, ktoré sa v umeleckej réžii Lajosa Rozmána, vedúceho medzinárodného zoskupenia Qaartsiluni Ensemble predstavilo v novej interpretácii aj vďaka vynikajúcemu slovenskému huslistovi Milanovi Palovi. Festival z roka na rok naberá na popularite a dostáva rozmer všetkých umeleckých druhov. Festival tradičnej vážnej hudby oslovil obecenstvo svojimi koncertmi, výstavami, divadelnými a filmovými predstaveniami. Koncert Qaartsiluni Ensemble sa 23. augusta uskutočnil pred vypredaným hľadiskom zrekonštruovanej stredovekej baziliky. Vystúpenie slovenského účastníka a prípravu predstavenia podporil Slovenský inštitút v Budapešti. (mzv.sk//budapestsi)
Šopron a palác Esterházyovcov v mestečku Fertőd
http://kussova.blog.sme.sk/c/363883/sopron-a-palac-esterhazyovcov-v-mestecku-fertd.html
Banská Štiavnica
http://sk.fotoalbum.eu/fuhl/a655615/slideshow
Slovenská scénka z filmu Bélu Tarra s našim Pilíšanom Michalom Kormošom
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/835-scenka-s-naim-pilianom-profil-belu-tarra
Kormos Mihály - http://www.filmtett.ro/filmalkoto/11283/kormos-mihaly
https://www.facebook.com/oslovma/posts/629058970526416
Kurz slovenského jazyka v Mlynkoch
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/642863629145950/?type=1&relevant_count=1
Stretnutie pilíšskych slovenských obcí v Huti
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/846/stretnutie-pilisskych-slovenskych-obci-v-huti
Slováci pod Pilíšom patria spomedzi našej národnostnej menšiny žijúcej v Maďarsku bez zveličenia nielen k najaktívnejším - čo do počtu aktivít v spolkoch a organizáciách, ako aj mimo nich - ale fantáziou a obsahom týchto podujatí aj k najobjavnejším, najoriginálnejším. Napokon, v súčasnosti, keď svet moderných technológií a všakovakých záujmov ponúka zaujatia vo voľnom čase plnými priehrštiami, prilákať záujemcov, najmä z radov mládeže, si vyžaduje aj značnú dávku fortieľu, fantázie. Nebolo tomu inak ani v sobotu 30. augusta 2014 v Huti, kde sa stretli obyvatelia z pilíšskych slovenských obcí na dni rámcovanom zaujímavým duchovným, kultúrno-spoločenským, poznávacím, ale aj zábavno-súťažným programom. Počas dňa sa Slováci spod Pilíša stretli v kostole na Svätej omši v slovenskom a maďarskom jazyku. Potom už nasledovali príťažlivé súťaže - tak pre chlapov, ako aj nežnejšiu časť zúčastnených: muži totiž súťažili v rúbaní dreva a ženy si zasa opásali zástery a zmerali si schopnosti a fantáziu v príprave najlepšej prílohy k jedlu. Nuž a aby bolo všetkým veselšie, o náladu celej slovenskej pospolitosti sa svojimi vystúpeniami postarali folklórne telesá z pilíšskych osád. - Fotogaléria www.oslovma.hu:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.636655049766808.1073741912.147596498672668&type=1
Slovenský škovránok v Šárišápe
Regionálne kolo celoštátnej súťaže Zväzu Slovákov v Maďarsku o zlatého, strieborného a bronzového škovránka. - Súťažná prehliadka speváckych a folklórnych skupín Slovenský škovránok v Šárišápe (Komáromsko-Ostrihomská župa). - 6. septembra 2014 - Odborná porota: Dr. Anna Divičanová, Dr. István Alföldy-Boruss, Juraj Matiaš - Fotogaléria oSlovMa:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.641053189326994.1073741913.147596498672668&type=1
Zo života pilíšskych vápenkárov
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/629043417194638/?type=1&relevant_count=1
Michal Kormoš: Kolek ide nakladať
http://www.oslovma.hu/pilis-slovak.hu/literatura/17-irodalom/158-michal-kormos-kolek-ide-nakladat
Michal Kormoš: Tóno a psi (Maťkovi a Bencemu)
http://www.oslovma.hu/pilis-slovak.hu/literatura/17-irodalom/154-michal-kormos-tono-a-psi-matkovi-a-bencemu
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
oSlovMa-Knižnica
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552107664888214.1073741889.147596498672668&type=3
Od septembra do júna
Čítanie pre slávnostné a iné príležitosti
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/od_septembra.doc
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.552107664888214.1073741889.147596498672668/634468863318760/?type=3&theater
„Zo Slováka všecko vystane, ešte aj magyar költő“
Sándor Petőfi (Alexander Petrovič) pochádzal z číro slovenskej rodiny
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/159-nazory2-nazory2/1224-zo-slovaka-vecko-vystane-ete-aj-magyar-kolto
Maria Berényiová
Poruchy identity
v tichosti nášho vlastného jazyka
zahalení $$$$$$$ hľadáme pevné body
bojazlivo „„„„„„„„ a provokatívne sa približujeme
ustavične //////// chceme ísť k veci
stotožniť sa ????????? dokedy ??????????
a s kým ???????? pamäť nie je naším
poslušným nástrojom
naše spráchnivelé sebavedomie //////
nechávame prerontgenovať +++++++++
a emigrujeme do seba
(Preklad Imricha Fuhla - In: Levetkőztetni a szavakat
(versfordítások), Tankönyvkiadó, Budapest 1991)
Naučte sa po slovensky online a zadarmo: www.slovake.eu/hu
Páči sa mi to - oslovma.hu - facebook.com/oslovma

