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Voľby Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku
Únia a Zväz budú mať 16, spolok Identita 7 poslancov
12. októbra 2014 v rámci národnostných volieb registrovaní slovenskí voliči v celoštátnom meradle mali možnosť vybrať si z dvoch listín. Pri 97 % spracovanosti údajov z 12 150 zaregistrovaných voličov sa volieb zúčastnilo 8737, pričom 452 voličských hlasov bolo neplatných. Z celkového počtu hlasov 5695 získala spoločná listina Únie slovenských organizácií v Maďarsku a Zväzu Slovákov v Maďarsku a 2573 listina Slovenského spolku Identita. Na základe tohto výsledku víťazné zoskupenie bude mať v novom 23-člennom Valnom zhromaždení Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku dvojtretinovú väčšinu, čiže 16 poslancov a spolok Identita 7 poslancov.
Slováci v Maďarsku chceli byť jednotní ako Nemci
Zmeny systému komunálnych volieb v Maďarsku sa dotkli aj Slovákov
TASR-video: www.oslovma.hu/XXX/Mlynky-Fuhl-12X2014.mp4
Oliver von Dohnányi v Budapešti
V rámci série programov Pamätného roku holokaustu 2. novembra 2014 usporiadajú v obnovenej budove budapeštianskej Hudobnej akadémie jedinečný slávnostný koncert, na ktorom dirigovať bude známy slovenský dirigent. Oliver von Dohnányi pozvanie orchestra Óbudai Danubia Zenekar prijal práve kvôli tematike koncertu s názvom Osud (Végzet). Ide o tri skladby Pétera Tiszaiho Vonószenekari concerto, ktoré skladateľ napísal vyslovene pre túto príležitosť; o Tanec smrti Franza Liszta a o V. (Osudovú) symfóniu Ludwiga van Beethovena.
Starobudínsky orchester Danubia pre slovenských záujemcov zorganizuje tesne pred koncertom /o 18.00 hodine/ netradičné stretnutie s Oliverom von Dohnányim, ktorý im priblíži skladby z aspektu dirigenta a odpovie na ich otázky. Na toto exkluzívne stretnutie sa možno prihlásiť mailom: toth@odz.hu alebo telefonicky u Márii Tóthovej: +36 70 4556814. Registrovaní diváci vstupenky na koncert dostanú o 50 % lacnejšie: 2450 Ft (I. kat.), 2100 Ft (II. kat.), 1750 Ft (III. kat.) a 1350 Ft (IV. kat.) Koncert 2. novembra 2014 sa začína o pol ôsmej. Presná adresa: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. Bližšie informácie o koncerte: http://odz.hu/koncertek/von-dohnanyi-vegzet/
Spomienková slávnosť - 13. výročie obnovy mosta Márie Valérie
16. októbra 2014 - Spoločnosť slovensko-maďarského priateľstva v Štúrove
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.660427944056185.1073741919.147596498672668&type=1
Štúrovo - Ostrihom / Nákladná kompa na Dunaji má byť hotová koncom júna 2015
http://spravy.pozri.sk/clanok/Nakladna-kompa-na-Dunaji-ma-byt-hotova-koncom-juna-2015/281360
V. Slovenský národnostný týždeň v Dabaši-Šáre
10. októbra 2014 - Základná škola Františka Rákócziho II. v Dabaši-Šáre
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.657891460976500.1073741918.147596498672668&type=1
Ondrej L. Áchim a Slováci
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.643928125706167.1073741914.147596498672668&type=1
Slovenská národnostná samospráva XII. obvodu Budapešti, Slovenská samospráva Budapešti a Vydavateľstvo Croatica usporiadali 23. septembra 2014 prezentáciu knihy Michala Hrivnáka Áchim a Slováci - Áchim és a szlovákság. V konferenčnej sieni vydavateľstva Croatica v Budapešti hostí privítal riaditeľ spoločnosti Croatica Csaba Horváth, referáty mali, resp. novú publikáciu predstavili: riaditeľka Výskumného ústavu CSSM Anna Kovácsová, historici Štefan Tóth, Ivan Halász a Ferenc Szabó.
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
Voľby do národnostných rád v Srbsku
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/7393-volby-do-narodnostnych-rad
Slováci a spolužitie
https://docs.google.com/file/d/0B0K_h7_0qquib0NZZWh0U0NaQzA/edit?pli=1
Nový dokumentárny film o Slovákoch v Srbsku - Scenár a réžia: Michal Spevák - Kameraman: Sead Bogučanin - Strih: Žeľko Kolárik - S podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/660065054092474/?type=1&relevant_count=1
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
Martinská poetická jeseň 2014
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.650713788360934.1073741917.147596498672668&type=1
11. ročník medzinárodného stretnutia poetov, prozaikov a literárnych klubov zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska a Talianska - 19. - 21. septembra 2014 v Turčianskej knižnici v Martine, Kláštore pod Znievom a vo Vricku - Foto: www.oslovma.hu - Video: http://www.tvturiec.sk/video/833-spravy-22-9-2014# - Literáti v Martině: http://www.lkpb.cz/aktuality/stalo_se.htm
Putinizácia platená Úniou
Skoro všetko, čím sa maďarskí vládni politici chvália, bolo postavené z európskych dotácií.
15. októbra 2014 - (Peter Morvay - komentare.sme.sk)
Dav prívržencov vládnej strany zhromaždený na Kossuthovom námestí pred budapeštianskym parlamentom nadáva Európskej únii, tlieska vládnemu rečníkovi zatínajúcemu päste smerom k Bruselu a skanduje heslá o tom, že Maďarsko už nebude kolóniou EÚ. A robí to na námestí vynovenom z peňazí tej istej Únie, opisuje známy politológ László Lengyel jeden z najväčších paradoxov autoritárskeho režimu Viktora Orbána. Maďarskí opoziční politici sa možno mierne mýlia, keď tvrdia, že až 97 percent investícií do infraštruktúry a ďalších oblastí realizovaných v posledných rokoch u našich južných susedov bolo financovaných z európskych peňazí. Pravdu však majú v tom, že zdanlivý ekonomický úspech orbánovského režimu i drvivá väčšina nových ciest, budov, úradov a fontán, zrekonštruovaných námestí a pravdepodobne aj novopostavených štadiónov, čiže skoro všetko to, čo vládni politici v rámci predvolebnej kampane slávnostne odovzdávajú a čím sa chvália, bolo postavené z európskych dotácií. Tie väčšinou nahrádzajú chýbajúce investície a kapitál utekajúci z Maďarska. Nahrádzajú dokonca aj stále neprichádzajúci kapitál z Východu, z Číny, Ruska a moslimských štátov, po ktorom Orbánov režim baží a pre ktorý poklonkuje rôznym východným diktatúram. Ak sa niečo stavia, stavia sa to z európskych peňazí. Z týchto peňazí sa zamestnáva aj narastajúci počet ľudí na verejných prácach, vďaka ktorým sa aspoň štatisticky darí v Maďarsku vykazovať klesajúcu nezamestnanosť. Okrem európskych peňazí dokáže režim získavať financie už len z mimoriadnych sektorových daní a podobne ako v minulosti komunistický režim Jánosa Kádára zo zahraničných pôžičiek. Je to naozaj paradox. Európska únia kritizuje putinizáciu Maďarska, Orbánove kroky potlačujúce demokratické slobody, ľudské práva, budovanie autoritárskeho systému a zároveň celý tento proces financuje. Nielenže nedokáže v Maďarsku účinne zasiahnuť, nielenže musí do Európskej komisie pribrať jedného z tvorcov tohto nedemokratického systému, neschopnosťou zastaviť alebo aspoň obmedziť tok európskych dotácií ho udržiava pri živote a umožňuje mu vykazovať „úspechy“. Dokonca aj predvolebné kampane vládnej strany boli neraz financované z európskych peňazí. Úniu považuje Orbán za poslušný bankomat, ktorý občas reptá, nakoniec mu však peniaze aj tak vydá a ešte si doň môže i kopnúť, ak sa mu zachce.
Maďarsko sa topí v oranžovom mori
14. októbra 2014 - (ik - Pravda)
Bizarnejšiu infografiku agentúra MTI ešte zrejme nevydala: Maďarsko je na nej vyfarbené celé na oranžovo. Oranžová je farba vládneho Fideszu. Mapa znázorňuje, že budapeštiansku aj všetky župné rady po nedeľňajších komunálnych voľbách ovláda Orbánova strana. V Budapešti, ktorá v minulosti bývala tradičnou baštou ľavice a liberálov, získal Fidesz na radnici absolútnu väčšinu. Vládny kandidát István Tarlós suverénne obhájil primátorský post, čím, ako poznamenal, sa ukázalo, že „Budapešť predsa len nie je také liberálne mesto”. Tarlós získal 49 percent hlasov. Na druhom mieste skončil niekdajší socialistický minister financií Lajos Bokros s 36 percentami. Bokros, ktorého pre jeho prílišnú pravicovosť podporila iba časť ľavicovej opozície, svoj výsledok označil za „víťazstvo dosiahnuté v diktatúre”. Z celkového počtu 23 budapeštianskych obvodov iba šesť bude mať opozičných starostov. V podrobnejšej volebnej mape, zachytávajúcej aj výsledky obecných volieb, sa v oranžovom mori nájde iba zopár ostrovčekov v iných farbách. Najväčšou červenou bodkou zostal stošesťdesiattisícový Segedín (Szeged) na juhu Maďarska. V treťom najväčšom meste krajiny si post starostu udržal najpopulárnejší socialistický politik László Botka. V šesťdesiatpäťtisícovej Békešskej Čabe (Békés Csaba), centre dolnozemských Slovákov, nominanta Fideszu porazil s podporou extrémistického Jobbiku nezávislý kandidát. V Salgótarjáne, pri slovenských hraniciach, zase zvíťazila ľavicová kandidátka. Premiér Orbán bol s výsledkami očividne spokojný. „Trojka je maďarská spravodlivosť,” použil maďarskú obdobu slovenského príslovia Do tretice všetko dobré. Ocenil, že Fideszu sa po parlamentných a európskych voľbách podarilo tento rok už tretí raz suverénne triumfovať. „Znova vyhrala súdržnosť, spolupráca a jednota nad nepriateľstvom, rozdeľovaním, cynizmom a beznádejou,” citovala ho MTI. Naznačil, že až do roku 2018, dokedy sa neuskutočnia nijaké voľby, bude mať vďaka silnému mandátu vláda úplne voľné ruky na uskutočňovanie svojich zámerov. „V budúcich štyroch rokoch spravíme Maďarsko veľkým,” zdôraznil. Kým Fidesz oslavuje víťazstvo, demokratická opozícia začína analyzovať príčiny ďalšej v sérii porážok, ktoré utrpela od jari 2010, keď sa Orbán vrátil k moci. Najhoršie dopadli socialisti, ktorých z pozície druhej najsilnejšej strany vytlačil Jobbik. Nový líder socialistov József Tóbiás už naznačil, že strana, ktorá do jarných parlamentných volieb išla v bloku s viacerými centristickými formáciami, sa vráti k svojim ľavicovým koreňom a nebude robiť ideologické kompromisy. „Obdobie kompromisov v radoch opozície sa končí,” citoval ho denník Népszabadság. Jobbik síce v Budapešti zostal marginálnou stranou, na vidieku, hlavne v chudobnejších oblastiach s početnejším rómskym obyvateľstvom, však výrazne bodoval. Nacionalisti vyhrali v deviatich menších mestách, čo je trojnásobné zlepšenie oproti výsledku spred štyroch rokov. Navyše v 17 z 19 maďarských župných rád budú mať po Fidesze druhé najsilnejšie zastúpenie. „My budeme skutočným vyzývateľom Fideszu v roku 2018,” zastrájal sa podľa MTI vodca Jobbiku Gábor Vona.
Fidesz v mestách potvrdil prevahu
14. októbra 2014 - (Peter Morvay - sme.sk)
„V diktatúre je aj tých 36 percent výhrou. - Voľby boli slobodné, ale nie čisté...“ - V maďarských miestnych voľbách Fidesz porazil roztrieštenú opozíciu. Obhájil aj v Budapešti. - „Vyhrali spolupráca a jednota, porazené boli nespokojnosť, rozkolníctvo, cynizmus a beznádej,” reagoval v nedeľu večer na výsledky komunálnych volieb v Maďarsku premiér Viktor Orbán Jeho strana Fidesz vyhrala voľby v každej z 19 maďarských žúp, v jedinom župnom parlamente nezískala absolútnu väčšinu. Post budapeštianskeho primátora obhájil doterajší šéf mesta István Tarlós kandidujúci ako nezávislý s podporou Fideszu. Získal 49 percent hlasov. Spoločný kandidát väčšiny demokratických opozičných strán, bývalý reformátor a minister financií Lajos Bokros len 36 percent. Fidesz získal 17 z 23 troch budapeštianskych obvodov a bude mať dvojtretinovú väčšinu v budapeštianskom parlamente.
Jobbik získal starostov
Z najväčších miest budú mať opozičného primátora iba tri. V Segedíne obhájil svoj post doterajší socialistický primátor. V centre dolnozemských Slovákov v Békešskej Čabe vyhral nezávislý podporovaný Jobbikom. Extrémisti zaznamenali viacero úspechov, primátorov a starostov už budú mať v 13 obciach (doteraz len v troch). Najvýznamnejším je mesto Ózd na severovýchode pri slovenských hraniciach. Bývalé centrum hutníctva je od pádu komunizmu v hlbokej kríze. Samostatne získali kandidáti Jobbiku viac hlasov než samostatní kandidáti najväčšej opozičnej strany socialistov (MSZP). Socialisti však mali veľa spoločných kandidátov s inými stranami a dohromady tak majú viac hlasov aj primátorov (19) než Jobbik. Extrémisti však po voľbách tvrdia, že sa stali druhou najsilnejšou stranou.
Nejednotná opozícia
V diktatúre je aj tých 36 percent výhrou, hodnotil svoj výsledok Bokros. „Voľby boli slobodné, ale nie čisté,” povedal kandidát opozície na primátora Budapešti. Tarlós nebol ochotný zúčastniť sa na diskusii s protikandidátmi, kampaň si robil z peňazí daňových poplatníkov a do médií vydávaných lživo za verejnoprávne som nemal prístup, dodal. Dlho tiež trvalo, než sa za Bokrosom zjednotila väčšina demokratickej opozície. Niektoré opozičné strany ho aj tak odmietli podporiť. Strana Politika môže byť iná mu stále vyčítala nepopulárny stabilizačný Bokrosov balíček, ktorý ako minister financií presadil ešte v roku 1995.
Fakty
- Fidesz vyhral v každej z 19 maďarských žúp. Len v jednej z nich nemá v parlamente absolútnu väčšinu.
- V Budapešti získal jeho kandidát na primátora Tarlós 49 percent hlasov.
- Volebná účasť dosiahla 43 percent, o tri percentá menej než pred štyrmi rokmi.
Maďarsko je ovládnuté menšinou
Fidesz dostal asi štvrtinu hlasov, kontroluje však skoro všetko.
13. októbra 2014 - (Peter Morvay - komentare.sme.sk)
Ďalšie volebné víťazstvo potvrdilo, že národ stojí za nami a že je krajina jednotná, tvrdil po nedeľných komunálnych voľbách maďarský premiér Viktor Orbán. V skutočnosti sa stalo to, že Orbán opäť uplatnil, čo zistil už pred jarnými parlamentnými voľbami - k úplnému ovládnutiu krajiny aj pri viacmenej slobodných voľbách stačí podpora výraznej menšiny oprávnených voličov. A ak dokážeme svojich voličov pevne ovládať, vždy ich dostaneme k urnám a navyše si podmienky a volebné pravidlá prispôsobíme svojim potrebám, na väčšinu krajiny môžeme jednoducho kašľať. V nedeľu dostal Fidesz asi štvrtinu hlasov, kontroluje však skoro všetko. Ak k tomu pridáme extrémistický Jobbik, ktorého nápady Orbán často uskutočňuje, mimo kontroly Fideszu nezostáva prakticky nič. Sem-tam síce vyhrali demokratické opozičné strany, získali pár radníc, primátorov a starostov, plus je veľa nezávislých, v Maďarsku však štyri roky prebiehala tvrdá centralizácia, samosprávy prišli o veľkú časť právomocí aj majetku a bez vlády sa nehnú. Fidesz sa už ani nesnaží osloviť väčšinu voličov - stačí mu jeho pomaly rednúci, ale stále asi štvrtinový volebný tábor, ktorý verí čomukoľvek, čo Orbán povie nezávisle od toho, ako sa to prieči každodennej skúsenosti. A keďže neschopná a každým svojím krokom nedôveryhodná opozícia nedokáže osloviť apatickú väčšinu voličov, Fideszu môže táto štvrtina v kombinácii s väčšinou neslobodnými médiami, neférovými pravidlami a ľubovoľným množstvom peňazí na kampaň a podplácanie vlastných sympatizantov zaistiť ešte veľa víťazstiev. Dobrým príkladom je znovuzvolenie Fideszu blízkeho, aj keď formálne nezávislého primátora Budapešti Istvána Tarlósa. Získal takmer 50 percent odovzdaných hlasov, jeho hlavný opozičný protikandidát, známy ekonóm a bývalý minister financií Lajos Bokros len 36 percent. Ešte nikdy nestačilo na zvolenie primátora Budapešti tak málo hlasov (asi 290-tisíc). Tarlós vyhral napriek tomu, že získal o štyri percentá menej hlasov než pred štyrmi rokmi. A čo je najlepšie, vyhral napriek tomu, že získal v absolútnych číslach menej hlasov než v roku 2006, keď mu necelých 350-tisíc hlasov stačilo len na druhé miesto. Sfanatizovanie vlastných a znechutenie ostatných voličov, a nič vám nestojí v ceste k absolútnej moci.
Komunálky v Maďarsku ovládol Fidesz, ale Segedín nezískal
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/877321-komunalky-v-madarsku-ovladol-fidesz-ale-segedin-neziskal/
Jobbik si v komunálnych voľbách posilnil druhú pozíciu, tvrdí Vona
http://www.teraz.sk/zahranicie/jobbik-komunalne-volby-vona/101709-clanok.html
Orbánova strana ovládla maďarské mestá
http://ekonomika.etrend.sk/svet/orbanova-strana-ovladla-madarske-mesta.html
Ministri vnútra Maďarska, Rakúska a Srbska rokovali o boji s ilegálnou migráciou
http://www.hlavnespravy.sk/ministri-vnutra-madarska-rakuska-a-srbska-rokovali-o-boji-s-ilegalnou-migraciou/400059
Ruské železnice od 1. decembra rušia priamy spoj z Moskvy do Budapešti
http://www.teraz.sk/ekonomika/ruske-zeleznice-od-1-decembra-rusia/102305-clanok.html
Spojené štáty nedali víza desiatim Maďarom, údajne blízkym Fideszu
Péter Szijjártó očakáva od Spojených štátov vysvetlenie...
http://www.teraz.sk/zahranicie/usa-madarsko-podnikatelia-viza-stop/102357-clanok.html
Fidesz neoslabuje, zvíťazil aj v komunálnych voľbách
http://www.sme.sk/c/7435239/fidesz-neoslabuje-zvitazil-aj-v-komunalnych-volbach.html
Maďarsko sa na budúci týždeň ocitne na „koberčeku” europarlamentu
„Nebezpečenstvá, ktoré v Maďarsku ohrozujú demokraciu, právny štát a základné práva.“
http://www.teraz.sk/zahranicie/europarlament-madarsko-situacia/102219-clanok.html
EK začala disciplinárne konanie voči Maďarsku kvôli zákonu o pôde
http://www.teraz.sk/zahranicie/ek-madarsko-poda-zakon-konanie/102193-clanok.html
Za málo peňazí veľa muziky
Vlastný domček v Maďarsku: Presvedčili by vás tieto fotky a ceny?
http://www.cas.sk/clanok/296370/vlastny-domcek-v-madarsku-presvedcili-by-vas-tieto-fotky-a-ceny-aby-ste-sa-prestahovali.html
Kurdi protestovali proti Islamskému štátu už aj v Maďarsku
http://www.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/kurdi-protestovali-proti-islamskemu-statu-aj-madarsku.html
Most-Híd napadne zákon o občianstve na európskom súde
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/332959-most-hid-napadne-zakon-o-obcianstve-na-europskom-sude/
Polícia obvinila bývalého šéfa Matice slovenskej Jozefa Markuša
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/333132-policia-obvinila-byvaleho-sefa-matice-slovenskej-jozefa-markusa/
Investorom v Sme bude Penta, vedenie denníka odchádza
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/333096-penta-definitivne-kupuje-polovicu-petit-pressu/
Na Facebooku sa opäť šíri nenávisť voči Slovákom
http://www.topky.sk/cl/13/1429425/Na-Facebooku-sa-opat-siri-nenavist-voci-Slovakom--Nemame-radi-madarske-potraty-
Matica slovenská protestuje proti útoku na Andreja Hlinku
http://www.teraz.sk/slovensko/matica-slovenska-hlinka-uj-szo/101463-clanok.html
L. Bokros: Maďarsko sa riadi Európou, nie Orbánom
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-kandidat-primator-bokros-orban-/101372-clanok.html
Od roku 2022 budú voľby každé dva roky
http://www.teraz.sk/zahranicie/od-roku-2022-budu-volby-kazde-dva-ro/102140-clanok.html
Budapešť bude mať opäť priame letecké spojenie s Kanadou
http://www.teraz.sk/ekonomika/budapest-bude-mat-opat-priame-letec/102139-clanok.html
Vieme, kde sa žije najlepšie: Slovensko, Poľsko a Maďarsko v jednom vreci
http://www.topky.sk/cl/10/1429447/Vieme--kde-sa-zije-najlepsie--Slovensko--Polsko-a-Madarsko-v-jednom-vreci-
Východiská a optimálna podoba prístupu SR k maďarskej národnostnej menšine
http://despiteborders.com/vychodiska-a-optimalna-podoba-pristupu-sr-k-madarskej-narodnostnej-mensine/#comment-135
Maďarskému priemyslu sa v auguste nedarilo
http://ekonomika.sme.sk/c/7425016/madarskemu-priemyslu-sa-v-auguste-nedarilo.html
Slovensko patrí k najlacnejším štátom
Oplatí sa nakupovať v zahraničí?
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/893/oplati-sa-nakupovat-v-zahranici-slovensko-patri-k-najlacnejsim-statom
Potraviny Slovakia sú aj Česi či Maďari
Názov vás môže popliesť - Legislatíva neprikazuje, aby sa na obale výrobku uvádzal výrobca, stačí distribútor. Takže často nezistíme, čo je slovenské...
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/pozor-potraviny-klamu-slovakia-su-aj-cesi-ci-madari.html
Slováci aj Maďari potrebujú viac ochoty cestovať za prácou
6. októbra 2014 - (Katarína Kováčiková - Hospodárske noviny)
Maďarský eurokomisár pre zamestnanosť László Andor pre HN o tom, prečo je na Slovensku a v regióne V4 veľa mladých bez práce.
- Slovensko patrí medzi krajiny s najvyššou nezamestnanosťou v EÚ. V čom je hlavný problém?
- Najmä v tom, že na zvýšenie zamestnanosti je potrebná väčšia flexibilita ľudí a ochota cestovať za prácou. Kľúčom k úspechu je nájsť správne pozície pre rôzne kategórie zamestnancov. Samozrejme, mnohé závisí od potrieb pracovného trhu. Jednoznačne treba zlepšiť aj vzdelávanie. Situácii by pomohlo zlepšenie a zatraktívnenie učňovského vzdelávania v spolupráci s podnikmi. Toto nie je najjednoduchšia vec.
- S podobnými starosťami bojujú ale aj naši susedia...
- Čo sa týka krajín Vyšehradskej štvorky, sú medzi nimi veľké rozdiely v zamestnanosti a trhoch. Napríklad Maďarsko má vysokú nezamestnanosť v poľnohospodárstve. Aj preto ich vláda siahla k extrémnym krokom a rozsiahlym verejným programom na podporu zamestnanosti. Maďari spolu s Čechmi navyše nie sú zvyknutí sťahovať sa za prácou. Naopak, poľskí pracovníci sú veľmi flexibilní. Nemajú problém odísť za prácou.
- Ako sú na tom Slováci?
- Niekde uprostred. Sú mobilnejší ako Maďari, ale menej ako Poliaci. Všetky štyri krajiny však majú spoločnú jednu vec - nedoriešenú sociálnu otázku. Potrebujú veľké investície do ľudských zdrojov. Krajiny tento problém riešia v spolupráci s Európskou úniou.
- Európska komisia prišla v tejto veci s programom, ktorý má pomôcť mladým ľuďom nájsť si prácu. Prináša prvé výsledky už aj na Slovensku?
- Áno. Vláda sa zaviazala, že do toho nielen investuje peniaze, ale zavedie aj reformy, ktoré zlepšia možnosti kvalifikácie a prechodu na trh práce. V prípade Slovenska môžeme hovoriť napríklad o 12-tisíc mladých ľuďoch, ktorým boli poskytnuté pomocné zmluvy na 12 mesiacov. Firmy sa tiež zaviazali, že účastníkom programu poskytnú počas ďalších šiestich mesiacov prácu na náklady zamestnávateľa. Bolo taktiež dôležité, že sa upravila funkcia Úradu práce. Začali sa kvalifikačné tréningy, pokračuje dobrá spolupráca s vládou, čo malo za následok zlepšenie situácie.
- Uchytili sa títo ľudia na trhu?
- Po skončení dotácie pokračuje v zamestnaní 80 percent z nich, takže tieto prostriedky sa ukazujú ako dobrá investícia. Samozrejme, nie je možné čakať zázraky, pokiaľ stagnuje ekonomika. Všeobecne však na Slovensku klesá nezamestnanosť mladých, a to najmä počas posledného roka. Verím, že to nie je len dočasné riešenie, ale aj vďaka programu Záruky pre mladých to bude dlhodobý proces.
- Zamestnávaniu mladých by pomohla aj väčšia podpora Bruselu pri zháňaní zahraničných investorov...
- Európska únia podporuje rôzne druhy financovania vrátane zahraničných investícii. Dôležité ani nie je to, či je to zahraničný alebo domáci investor, ale či vzniknú nové pracovné príležitosti. Je pravda, že región Vyšehradskej štvorky má dostatok zahraničných investorov, ktorí tvoria vysoké percento pracovných miest. Všetky štyri krajiny mali v minulosti veľký rast ekonomiky, ktorý podporili hlavne zahraničné investície. To môže viesť k mylnej predstave, že tento hospodársky rast sa udrží naveky a ľudia nebudú musieť robiť nič, len čakať na zahraničných investorov. V skutočnosti však treba aj v časoch hospodárskeho rastu neustále investovať do ľudského kapitálu. Európska pracovná sila sa totiž zmenšuje a starne v dôsledku nižšej pôrodnosti v minulých desaťročiach.
Muž z Devecseru dostal 10 miliónov forintov za škodu po úniku kalu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-devecser-kal-unik-odskodne/100819-clanok.html
Milióny pracovných miest. Orbán chce z Maďarska raj na Zemi
http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-sveta-financii-126/miliony-pracovnych-miest-orban-chce-z-madarska-raj-na-zemi-631942
Verejnoprospešné práce sú pre Rómov najväčší dobrý skutok, tvrdí Orbán
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-romovia-orban-praca/101269-clanok.html
Režisérka Vladislava Plančíková:
O Slovákoch a Maďaroch hovorili ako na objednávku
4. októbra 2014 - (Eva Andrejčáková - kultura.sme.sk)
Každá rodina má nejaké tajomstvá a nevyriešené traumy, nevedome ich prenáša z jednej generácie na druhú. Režisérka Vladislava Plančíková sa rozhodla skúmať svoju minulosť cez ľudí, ktorí prežili presídľovanie obyvateľstva po druhej svetovej vojne.
- S filmom Felvidék - Horná zem ste minulý týždeň získali na Medzinárodnom festivale dokumentárneho filmu v Budapešti hlavnú cenu vo svojej kategórii v konkurencii filmov z celého sveta. Ako reagovalo publikum?
- Úprimne, mala som z tejto svetovej premiéry, ešte k tomu rovno v Budapešti, veľkú radosť, ale aj veľký strach. Mám tak trochu sociofóbiu a neuveriteľnú trému pred divákmi, takže publikum je pre mňa najstrašidelnejšou vecou na svete. Nakoniec bolo veľmi príjemné a na diskusiu viac ľudí zostalo, než odišlo. Dokonca ich reakcie a myšlienky k téme boli veľmi podobné tým na Slovensku. Čakala som tvrdé otázky o nacionalizme, objektívnosti, ale ani žiadna taká nepadla. Iba jedna pani sa spýtala na cenzúru a autocenzúru, no tiež bez podtextu výčitky alebo útoku.
- Presídľovanie Maďarov a Slovákov po druhej svetovej vojne nie je veľmi téma na diskusiu. Prečo ste do nej išli?
- Práve preto. Cítila som, že to bude náročné. Ľudia o nej stále ťažko rozprávajú bez veľkých emócií a len málokto má naozaj sformulované rozumné, slobodné myšlienky. Viacerí, ktorých som oslovila, o tom nechceli hovoriť vôbec alebo mali strach.
- Z čoho?
- Neboli si istí, o čo ide, ako sa s tým, čo povedia, bude ďalej pracovať. Ide o politickú tému, v rámci ktorej sa narába s ľudskými skúsenosťami, bolesťou, pričom sa často zneužívajú traumy a emócie obyčajných ľudí. Na druhej strane, mnohí ľudia sú unavení aj z toho, že sa zároveň bagatelizuje. To dobrej veci neprospieva.
- Dostali ste do filmu vlastnú rodinu. Chceli ste začať od seba?
- Vôbec som nezačala tému riešiť cez seba ani cez moju rodinu. Postupne som však zisťovala, ako ťažko ju ľudia chápu. Najmä nezainteresovaní ľudia na workshopoch v zahraničí netušili nič o probléme, ktorý som vo filme chcela riešiť. Presviedčali ma, aby som zvážila svoju rolu v tomto filmovom príbehu. A tak som sa rozhodla vstúpiť do filmu ako sprostredkovateľ, ako postava, ktorá tému poľudšťuje. Najskôr som príbehy iba komentovala, neskôr sa do filmu dostal aj môj príbeh, ktorý mal fungovať ako podaná ruka divákovi v snahe previesť ho témou.
- Bolo to nutné? Veď príbehov na túto tému je asi dosť.
- Dejiny sa vždy prepisujú a my máme prístup už iba k ich interpretáciám, ktoré ten pôvodný obraz deformujú, či už úmyselne, alebo nie. Preto som v prvom rade išla za ľuďmi, ktorí o tom niečo vedia, za odborníkmi. Zistila som však, že historicko-interpretačnou cestou veľmi ísť nechcem. A ani jej veľmi neverím. Vtedy som sa rozhodla hľadať autentických ľudí s ich príbehmi.
- Historici vás nepresvedčili?
- Prekvapilo ma, že téma vzťahu Maďarov a Slovákov po druhej svetovej vojne je medzi historikmi vlastne objednávka. Pochopila som to na istej konferencii historikov. Išla som na ňu, počúvala ich verejné prejavy a postupne som zisťovala, že každý z nich hovorí, čo má, s ohľadom na svoje politikum, na to, čo sa od neho očakáva. Neverila som vlastným ušiam, veď fakty nepustia.
- Ako reagovali na vašu iniciatívu?
- Keď som ich oslovila, ani sa so mnou nechceli stretnúť a nemali ani záujem o to, čo robím. Na tej konferencii sme predstavovali celý náš projekt a prosili sme o spoluprácu. Výsledkom bola trápna ignorácia. Boli sme sklamaní. Istý pán, nie historik, ktorý tam bol, mi povedal: nemôžete od týchto pánov čakať pomoc a komunikáciu, lebo robíte presne to, čo nie je v ich záujme. Sám mi potom veľmi pomohol a som mu za to veľmi vďačná. Ak sú na Slovensku historici, čo odmietajú hrať túto hru a budujú mosty, nie sú zrejme považovaní za renomovaných odborníkov a nesedia na takejto konferencii.
- Odkiaľ pochádzate?
- Z Mostovej pri Galante. Prakticky som bola Slovenka medzi Maďarmi. Ľudia ma tu vždy akceptovali, ale neprijímali medzi seba. A rovnako Slováci mi dávali pocítiť, že pre nich som Maďarka. Začala som čoraz viac vnímať, že v istých chvíľach nie som ani jedno, ani druhé. Je to zvláštny pocit, byť niekde medzi.
- Váš otec rozpráva o tom, čo preňho repatriácie znamenali. Bez problémov s vami rodičia spolupracovali?
- Nakrúcať výpovede mojich rodičov bola intímna vec nielen pre nich, ale aj pre mňa, trvalo dlho, kým som ich presvedčila, aby vystúpili. Nechcelo sa im do toho, cítili, že sa budú musieť otvoriť. Ale práca na filme trvala dlho, a keď ma videli, ako sa s materiálom stále pasujem, asi ma poľutovali a povedali si, že mi pomôžu dokončiť ho a vystúpili.
- Bavili ste sa o tejto minulosti aj niekedy predtým?
- Vôbec. Ani by som to za normálnych okolností nerozoberala na verejnosti. To, že som sa stala akoby postavou svojho filmu, mi bolo vlastne dosť nepríjemné. Ale postupne som si zvykla a zmierila som sa s tým, odosobnila som sa.
- Aká linka vás viedla za príbehmi jednotlivých ľudí?
- Mala som v tom veľký mišmaš. Všetkému som rozumela, lebo som si problém naštudovala. Ale ľudia, ktorí súvislosti nepoznajú, sú zmätení a stratení v téme povojnového presídľovania v ČSR, nebola šanca vysvetliť celé historické pozadie v jednom filme. Mnohí mi dnes vyčítajú práve to, že som sa historickej linky nedržala. No povedala som si, že to nie je správna cesta, že problém budem stavať na ľuďoch zo slovenskej aj z maďarskej strany. Na jednej strane tých, ktorí museli odísť zo svojich domovov nútene, na druhej tých, ktorých propaganda pripravovala na dobrovoľné presídlenie. Bolo pre mňa dôležité, aby hovorili svoje skúsenosti tak, ako ich cítili. Chcela som dosiahnuť, aby sa dve strany navzájom videli, stretli a spoznali.
- Maďarská strana vníma presídľovanie ako súčasť historickej krivdy, slovenská dodnes neurobila gesto, ktoré by ju zmiernilo. Ako to vidíte?
- Je pravda, že tento film je zo slovenskej strany aktom sebareflexie a riešenia kostlivca v skrini. Obe strany majú predstavu, ako by mal vyzerať, a keď zistia, že nie je dostatočne útočný proti jedným ani proti druhým, tak sú sklamaní. Možno práve to je znak, že som sa snažila byť objektívna.
- Čím si túto túžbu po útočnosti vysvetľujete?
- Psychológia sa tým zaoberá ako transgeneračným prenosom rodinných tráum z generácie na generáciu. Sú to problémy, ktoré sa v rámci jednej generácie neuzavrú a automaticky prechádzajú na ďalšiu. Deti prirodzene preberajú emócie od svojich rodičov. Z historického uhla to funguje podobne ako dedičstvo holokaustu. Deti riešia veci za svojich rodičov, často v nevedomí. Rodičia celý svoj náklad podali ďalej a stará krivda žije v ďalších pokoleniach.
- Ako sa vyvíjali predsudky ľudí pred kamerou? Boli aj situácie, ktoré ste nemohli vo filme použiť?
- Kým som sa s ľuďmi iba rozprávala o svojej predstave komplexne, bolo to v poriadku. Ľudia sa však zdôverujú so svojimi postojmi, bolesťou, hnevom a nejeden má tendenciu nechať sa pocitom krivdy pohltiť. Napríklad jeden slovenský farár začal náš rozhovor spontánne, v mieri, milo, no čím bol otvorenejší, tým viac zo seba dostával veci z úplného pozadia vedomia, ktoré možno ani nechcel povedať, ale keď ich vyslobodil, vypustil hnev, ktorý možno aj jeho samého prekvapil. To by vo filme dobrú krv nerobilo. Počas nakrúcania som si takto vypočula útoky z jednej aj z druhej strany. Zistila som, že keď som sa snažila tú druhú stranu obhájiť, tá prvá sa ešte viac nahnevala a nikam to neviedlo. Nemôžem dávať človeku dolu klapky z očí a uší, keď to nechce. Buď ľudia túto tému vnútorne prežijú a potom získajú vôľu získať nový postoj, alebo ani nemá zmysel začínať debatu.
- O téme vo vašom filme diskutujú mladí ľudia, rozprávajú sa o xenofóbii, nacionalizme, jazykových rozdieloch, identite. Myslíte, že už nie sú zaťažení tak ako ich rodičia?
- Mám pocit, že táto generácia je dosť silná, ale bez pomoci staršej generácie nič nevyrieši. Mladí sú otvorení svetu, ale rodinné traumy ich vždy môžu nechcene zabrzdiť. Témami historických prešľapov sú často otrávení, súčasne sa ich nevedia zbaviť. Rodičia a starí rodičia im nedali dostatok informácií a priestor, aby to pochopili. Nevedia sa v sebe zorientovať, akoby šli proti sebe - z rodiny si odnášajú pocit súdržnosti, lojálnosti, zodpovednosti a len čo sa dostanú do nejakej situácie vo vonkajšom svete, už nastavujú svoj štít a to ich samých potom zväzuje a mätie. Nevedia, ako majú reagovať, nevedia, kým sú. Niektorí si však už teraz vedia v hlave upratať. Keď sa stretneme a rozprávame sa, zisťujeme, akí démoni z minulosti medzi ľuďmi žijú, pokúšajú a robia zle.
- Čo priniesol film vašej rodine a vám?
- Tú prácu som vnímala do istej miery ako liečebný proces. Najviac by ma potešilo, keby tak mohol fungovať aj v širšom meradle. Vďaka nemu sa mi veľmi uľavilo. Boli chvíľky, keď som sa na to celé už nevládala ani pozrieť, neverila som si, že to nakrútim, no keď som film nakoniec dokončila, mala som pocit, že sa mi podarilo spraviť niečo, čo som pokladala za povinnosť, cieľ a cestu, a zároveň som sa dozvedela veľa vecí o svojej rodine, o sebe, mieste, kde som vyrástla. Precítila som príbehy mnohých ďalších ľudí a možno mi zmenili pohľad na svet. Presvedčili ma, že o ľudskosti a láske človek rozhoduje sám. Sila ľudí, ktorí sa dokážu vyrovnať s najťažšími vecami, je veľmi inšpiratívna. Je to poklad, ktorý som vykopala.
- Film distribuujete aj formou mobilného kina. Prečo takýto krok?
- Jedným z dôvodov je, že niektorým partnerom, ktorí do toho chceli vstúpiť, sa film prestal páčiť vo chvíli, keď zistili, že nebude konfliktný či výrazne kontroverzný. Odskočili od svojich ponúk, čakali čosi dramatické. Robila som ho pre Slovákov, Maďarov, pre moju generáciu a mojich rodičov a starých rodičov. Mobilné kino sa stalo pre nás dôležitým práve preto, aby sa mohol ľahšie dostať tam, kde ho chcú pochopiť.
Maďari podľa Orbána spustia veľkolepý ekonomický program
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/332084-madari-podla-orbana-spustia-velkolepy-ekonomicky-program/
Orbán Merkelovej: Najskôr sa postaráme o seba
http://ekonomika.sme.sk/c/7428248/orban-merkelovej-najskor-sa-postarame-o-seba.html
Rusko si robí zásoby plynu na zimu. V Maďarsku
http://www.teraz.sk/ekonomika/rusko-rezervovalo-plyn-madarsko/101316-clanok.html
Plynovod medzi Maďarskom a Slovensko prejde do rúk štátu
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/332070-plynovod-medzi-madarskom-a-slovensko-prejde-do-ruk-statu/
Maďarský štát ovládne spoločnosť Magyar Gaz Tranzit
http://venergetike.sk/aktuality/clanok/1786-madarsky-stat-ovladne-spolocnost-magyar-gaz-tranzit/
V Kaposvári museli evakuovať kvôli požiaru domov dôchodcov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-poziar-kaposvar-dochodcovia/100466-clanok.html
Po bombovej hrozbe evakuovali budapeštianske sídlo daňovej centrály
http://aktualne.atlas.sk/po-bombovej-hrozbe-evakuovali-budapestianske-sidlo-danovej-centraly/zahranicie/europa/
Vlámali sa do domu ministra spravodlivosti Trocsányiho
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-minister-spravodlivosti-lupez/100410-clanok.html
Euro posilnilo zasadnutie Európskej centrálnej banky
http://www.webnoviny.sk/ekonomika/clanok/873856-euro-posilnilo-zasadnutie-europskej-centralnej-banky/
Obvinili ženu, ktorá v Dunaji utopila ročného syna
http://www.teraz.sk/zahranicie/dunaj-zena-syn-utopenie-vrazda/100360-clanok.html
Festival Dni slovenskej literatúry ponúkne takmer sto podujatí
http://www.24hod.sk/festival-dni-slovenskej-literatury-ponukne-takmer-sto-podujati-cl311704.html
Otík z legendárnej Vesničky je univerzitným profesorom
http://www.topky.sk/cl/100313/1428067/Otik-z-legendarnej-Vesnicky-sa-za-30-rokov-takto-zmenil--A-je-univerzitnym-profesorom
Štátny tajomník Miklós Soltész v novomestskej slovenskej škole
http://www.szlovak-sujhely.extra.hu/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=241&mode=thread&order=0&thold=0
Orbán naznačil Bruselu: Ak neprejde Navracsics, pošle drsnejšieho
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-naznacil-bruselu-ak-neprejde-na/101150-clanok.html
Orbánova pravá ruka sa k nemu v Bruseli nehlási
6. októbra 2014 - (Peter Morvay - sme.sk)
Do kritiky maďarskej vlády sa pustil aj muž, ktorý bol jej pevnou súčasťou. Chcel sa zapáčiť europoslancom, aby ho pustili do Európskej komisie. Maďarská vláda v minulosti občas nepovažovala za dosť dôležité hľadisko, že má pre demokratické spoločnosti kľúčový význam sloboda a rozmanitosť médií. Bolo by lepšie niektoré zmeny maďarského právneho systému viac konzultovať s Európskou úniou a brať väčší ohľad na základné práva a právny štát. Je rád, že mohol ujsť Nie je to nič nové, na adresu režimu Viktora Orbána zaznievali v Bruseli v posledných rokoch oveľa tvrdšie vyhlásenia. Zaujímavé na citovaných názoroch je, že ich vyslovil maďarský kandidát na eurokomisára Tibor Navracsics - Orbánov veľmi blízky spolupracovník, jeho minister spravodlivosti, vicepremiér a človek priamo zodpovedný za mnohé nedemokratické právne normy presadené Orbánovým režimom. Podľa kuloárnych informácií je Navracsics veľmi rád, že môže utiecť do Bruselu a už nebude súčasťou vlády, ktorá sa v civilizovanom svete stáva vyvrheľom. Aj keby preto musel zo seba urobiť šaša a poprieť mnohé z toho, čo donedávna robil a obhajoval. S vyvodením osobnej zodpovednosti to Navracsics ani pri vypočúvaní pred Európskym parlamentom nepreháňal. Poslancom sa snažil nahovoriť, že najspornejšie body do zákonov nastrkali poslanci formou individuálnych návrhov, vraj proti jeho vôli. Zabudol dodať, že išlo o obľúbenú prax Orbánovej vlády, ktorej bol sám členom. Dopĺňaním zákonov najškandálnejšími paragrafmi na poslednú chvíľu formou individuálnych návrhov poslancov vládnej strany sa totiž dalo predísť tomu, aby sa o zákonoch vôbec diskutovalo.
Maďari vidia svojho eurokomisára dvojako
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/332417-madari-vidia-svojho-eurokomisara-dvojako/
Europarlament zamietol Maďara, ktorý odmietal Orbánove kroky
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/875091-europarlament-zamietol-madara-ktory-odmietal-orbanove-kroky/
Europoslanci chcú zmenu portfólia maďarského kandidáta na eurokomisára
http://www.hlavnespravy.sk/europoslanci-chcu-zmenu-portfolia-madarskeho-kandidata-na-eurokomisara/383867
Maďarský nominant na eurokomisára kritizoval Orbánovu vládu
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/332237-madarsky-nominant-na-komisara-sa-distancuje-od-cinov-vlady/
Maďarský komisár zatiaľ nepresvedčil
Tibor Navarcsics prvou skúškou v europarlamente neprešiel. Priťažilo mu spojenectvo s Orbánom.
http://www.euractiv.sk/buducnost-eu/clanok/madarsky-komisar-zatial-nepresvedcil-022940
Orbánovho komisára čaká reparát
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/331903-orbanovho-komisara-caka-reparat/
Orbánov minister začal škandálmi
Nový šéf maďarskej diplomacie vysvetľuje kontroverzné výroky aj pôvod majetku.
7. októbra 2014 - (Peter Morvay - sme.sk)
Maďarským ministrom zahraničného hospodárstva a zahraničných vecí je sotva dva týždne, stíha ho však jeden škandál za druhým. Za hlavnú úlohou zahraničnej politiky Péter Szíjjártó považuje zvýšenie maďarského exportu a lákanie investícií. Je hrdý na to, ak ho nazývajú najlepším janičiarom Viktora Orbána, povedal pred parlamentným výborom. Bývalý americký prezident Bill Clinton podľa neho už dávno nebol v Maďarsku a navyše ho jeho informátori oklamali, preto mohol v septembri v jednej americkej televízii povedať, že „Orbán miluje autoritársky kapitalizmus, čím v skutočnosti hovorí len to, že nikdy nechce opustiť moc. Chce zostať navždy a chce peniaze“. Podobné vyjadrenia súčasného prezidenta Baracka Obamu kritizujúceho šikanovanie občianskej sféry Orbánovou vládou nemajú žiadny faktický základ, tvrdilo vo svojom zvláštnom vyhlásení pred dvoma týždňami Szíjjártóovo ministerstvo. Podobne ako jeho šéf Orbán i Szíjjártó trvá na tom, že sankcie proti Rusku len poškodzujú Európsku úniu a Maďarsko. Škandál po nástupe do novej funkcie spôsobila aj správa, že si Szíjjártó na jar kúpil luxusnú vilu v hodnote asi 540-tisíc eur. Pridal ju k trom nehnuteľnostiam, ktoré už vlastnil, a k tučnému bankovému kontu. Vilu však zabudol uviesť vo svojom majetkovom priznaní a podľa priznaných príjmov z minulosti nie je vôbec jasné ani to, odkiaľ na ňu vzal peniaze. Minister niekoľkokrát zmenil svoju výpoveď o pôvode peňazí. V podstate však tvrdí, že vilu rovnako ako svoj predchádzajúci byt kúpil z finančného daru od rodičov. Szíjjártóov otec je bohatý podnikateľ z Győru, ktorému sa mimoriadne darí najmä od nástupu Orbánovej vlády v roku 2010.
Nový maďarský minister zahraničia sa vždy živil len servilnou službou vodcovi.
Slovensko navštívil maďarský Kolesík
7. októbra 2014 - (Peter Morvay - komentare.sme.sk)
Viac než kompetentnosť o priechodnosti jednotlivých kandidátov na eurokomisárov rozhoduje, nakoľko chcú najväčšie parlamentné kluby Európskeho parlamentu - ľudovci a socialisti - dodržať politický pakt, ktorý medzi sebou uzatvorili. V rámci neho je možné vzájomne si potrápiť a odstreliť jedného, možno dvoch kandidátov, koniec koncov aj europoslanci musia niečím ospravedlniť svoje platy. Ako celok však musí nová Komisia prejsť, nikto nechce začať všetky rokovania odznova. Aj preto je pravdepodobné, že maďarský kandidát Tibor Navracsics napokon nejaký post v Komisii získa. To, že je ľudovec a patrí k najväčšej frakcii parlamentu, je dôležitejšie než to, že je už roky len Orbánovým poskokom. Aj keď nie je jasné na akú, akokoľvek bezvýznamnú funkciu, sa v inštitúcii hlásiacej sa k demokratickým hodnotám hodí človek, ktorého „odborné kompetencie“ spočívajú najmä v starostlivom zabetónovaní nedemokratického systému. Navracsics je aspoň inteligentný a pred vstupom do politiky bol uznávaným politológom. Ak prestane závisieť od Orbána, dnes gumová chrbtica sa mu možno trochu spevní a urobí aj dačo užitočné. Jeho nástupcovi na čele maďarskej diplomacie Péterovi Szijjártóovi nič také nehrozí. To je typický, aj keď v tomto odbore nadpriemerne výkonný exemplár kolesíkizmu. Vždy sa živil len servilnou službou vodcovi - z mládežníckej organizácie Fideszu šiel cez parlament za Orbánovho osobného hovorcu, potom povereníka pre „otváranie sa Východu“ až napokon za šéfa diplomacie. Vždy to znamenalo špinavú prácu: obhajovanie neobhájiteľného, osobné útoky proti kritikom, podliezanie východným diktátorom, aby do Maďarska naliali nejaké peniaze, a tiež zavádzanie zahraničia. To sa dnes deje dokonca už tým, že sa oficiálne meno Szijjártóovho ministerstva na anglickojazyčnej a na maďarskej webovej stránke rezortu nezhodujú. Pre domáce publikum je to Ministerstvo zahraničného hospodárstva a zahraničných vecí ako prejav toho, že je zahraničná politika podriadená ekonomickým záujmom režimu (pozri dohoda s Ruskom o jadrovej elektrárni). Pre svet je to však Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu, aby odklon od zvyklostí civilizovaných štátov nebol taký nápadný. Zadaniu a mentalite maďarského ministra i jemu nie príliš vzdialeného slovenského kolegu zodpovedal aj priebeh a výsledok Szíjjártóovej návštevy v Bratislave. Obaja predstierali, že spolu rokujú, a predstierali tiež, že to na niečo bude.
Szijjártó ku kritike z USA: Spojené štáty sú priateľom Maďarska
http://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-usa-madarsko-kritika/101137-clanok.html
V nezhodách s Maďarskom netreba vidieť žiadnu drámu, vyhlásil Lajčák
7. októbra 2014 - (tasr)
Slovensko má s Maďarskom mnohofarebné vzťahy, pričom za nezhodou v niektorých otázkach netreba hľadať žiadnu drámu. Na tlačovej konferencii v Bratislave to vyhlásil minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Ten hostil svojho maďarského partnera Pétera Szijjártóa. „Je to príležitosť sadnúť si a v bilaterálnom dialógu si vydiskutovať veci ako dvaja zrelí partneri, ako dve krajiny, ktoré sú členmi EÚ. Takto budeme postupovať dopredu,” dodal. Zhodli sa na pokračovaní hospodárskej spolupráce, zameranej na konkrétne projekty, ktoré slúžia k prospechu občanov oboch krajín. V tejto súvislosti Lajčák poukázal na memorandum podpísané v marci tohto roka medzi premiérmi Robertom Ficom a Viktorom Orbánom. To obsahuje 20 konkrétnych projektov. „Potvrdili sme záujem zachovať konštruktívnu atmosféru v našich vzťahoch, ktorá umožňuje pohnúť sa dopredu v celom rade otázok. Máme záujem o priateľský a dobrý susedský dialóg v bilaterálnych, európskych, ako aj globálnych témach,” deklaroval. Zároveň potvrdil, že konštruktívny dialóg pokračuje na všetkých úrovniach. Dôkazom toho je plánované stretnutie prezidentov Andreja Kisku a Jánosa Ádera. To by sa podľa Lajčáka malo uskutočniť v blízkej budúcnosti. Szijjártó je v Bratislave na svojej prvej oficiálnej zahraničnej návšteve po nástupe do funkcie. Ministrom zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov sa stal 23. septembra. Na ministerstve pôsobil ako štátny tajomník a nahradil svojho bývalého šéfa Tibora Navracsicsa, ktorý sa stal kandidátom Budapešti na eurokomisára. To, že jeho prvé ministerské kroky smerovali práve do Bratislavy, vysvetlil tým, že Slovensko je pre jeho krajinu strategickým partnerom, a to nielen z hľadiska zahraničného obchodu. Vyslovil sa za európske a kultivované riešenie horúcich bilaterálnych tém. „Aby sme ich mohli úspešne doriešiť, k tomu musíme vytvoriť spoločné úspechy,” avizoval. Za ne napríklad označil otvorenie nových hraničných priechodov, ktorých počet by sa mal oproti súčasnosti zdvojnásobiť. Potvrdil tiež rozhodnutie maďarskej vlády so začatím výstavby diaľničného prepojenia Miškovec - Košice, ale aj záujem o vybudovanie diaľnice smerom na Bratislavu. Začiatkom budúceho roka chcú do prevádzky odovzdať nové plynové prepojenie medzi Maďarskom a Slovenskom, čo označil za jednu z najdôležitejších investícií z hľadiska energetickej bezpečnosti. Fico s Orbánom v obci Szada, nachádzajúcej sa 28 kilometrov severovýchodne od Budapešti, 27. marca symbolicky otvorili prepojenie slovenskej a maďarskej siete plynovodov. Prepojenie je dôležitou súčasťou severojužného koridoru, ktorý v budúcnosti umožní tranzit plynu od Poľska až po Chorvátsko.
P. Szijjártó: Za útokom na budúceho eurokomisára Navracsicsa sú politické dôvody
Politické dôvody vidí súčasný šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó za výhradami členov kultúrneho výboru Európskeho parlamentu voči maďarskému kandidátovi do novej Európskej komisie Tiborovi Navracsicsovi. Ten predtým pôsobil ako vicepremiér a neskôr minister zahraničných vecí. Po jeho nominácii za eurokomisára ho nahradil Szijjártó. „Mal som tú česť pracovať ako jeho zástupca, poznám ho osobne a môžem potvrdiť, že maďarská vláda prijala to najlepšie rozhodnutie, keď ho nominovala,” uviedol na dnešnej tlačovej konferencii po stretnutí so svojím slovenským partnerom Miroslavom Lajčákom. Szijjártó je v Bratislave na svojej vôbec prvej oficiálnej zahraničnej návšteve po nástupe do funkcie. Ako pokračoval, práca Navracsicsa v EK bude v prospech všetkých občanov Európskej únie, ktorí z nej budú profitovať. Útok na jeho osobu považuje za kontroverzný. „Je to dvojsečná zbraň, lebo nemohli napadnúť jeho odborné kompetencie, tak si museli vykonštruovať útok, ktorým ho mohli spochybniť. Myslím si, že za týmto útokom sú politické dôvody a vôbec to nesúvisí s jeho odbornými skúsenosťami a znalosťami,” reagoval Szijjártó pre TASR. Členovia kultúrneho výboru Európskeho parlamentu v pondelok (6.10.) síce schválili maďarského kandidáta na post eurokomisára, avšak vyzvali na zmenu jeho portfólia. Navracsics by v novej exekutíve EÚ mal riadiť oblasť vzdelávania, kultúry, mládeže a občianstva. Členovia Výboru EP pre kultúru (CULT) odobrili jeho nomináciu, ale nie sú presvedčení o jeho kompetenciách riadiť oblasť občianskych práv EÚ. Podľa kuloárnych zdrojov z EP sa konferencia predsedov výborov, ktorá vo štvrtok predstaví konečnú správu z vypočúvaní všetkých komisárov, chystá nového šéfa komisie Jean-Claude Junckera požiadať o zmenu portfólia určeného maďarskému nominantovi.
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó:
Vo vzťahu Slovenska a Maďarska je množstvo horúcich tém
7. októbra 2014 - (tasr)
Vo vzťahu Slovenskej republiky a Maďarska je množstvo horúcich tém. V záujme toho, aby tieto témy mohli byť úspešne prerokované, však najskôr potrebujeme dosiahnuť spoločné úspechy, vyhlásil pred dnešnou oficiálnou návštevou Bratislavy maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó. V rozhovore pre spravodajský server Origo.hu šéf diplomacie zdôraznil, že cieľom nie je iba nastolenie horúcich tém, ale aj ich riešenie. K tomu sú podľa jeho slov potrebné spoločné úspechy v oblastiach hospodárstva, dopravy a energetiky. Z doterajších úspechov vyzdvihol Szijjártó projekt zvýšenia počtu hraničných priechodov na dvojnásobok do roku 2020, ktoré prispeje k rozšíreniu trhu prihraničných podnikov. Za ďalší úspech minister považuje prepojenie slovensko-maďarského plynovodu, čo podľa jeho vyjadrenia je dôležitým prvkom energetickej bezpečnosti v strednej Európe. Podľa agentúry MTI sa Szijjártó v Bratislave stretne s ministrom zahraničných vecí SR Miroslavom Lajčákom, predsedom vlády SR Robertom Ficom a popoludní navštívi sídlo Strany maďarskej komunity (SMK).
Most chce napadnúť odoberanie občianstva na súde v Štrasburgu
http://www.sme.sk/c/7435869/most-chce-napadnut-odoberanie-obcianstva-v-strasburgu.html
Nový šéf maďarskej diplomacie ako prvú navštívi Bratislavu
Péter Szijjártó hovorí o novom svetovom poriadku. Má iba 35 rokov a minimálne skúsenosti.
1. októbra 2014 - (mti-tasr-sme)
Prvá oficiálna zahraničná cesta nového maďarského ministra zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Pétera Szijjártóa povedie do Bratislavy. Szijjártó na čele rezortu diplomacie pred týždňom nahradil Tibora Navracsicsa, ktorý je kandidátom na post eurokomisára. Na návštevu Slovenska pricestuje na budúci utorok 7. októbra. Nový minister na tlačovej konferencii v Budapešti povedal, že cieľom ministerstva pod jeho vedením je „definitívne a nezvratne položiť základy novej maďarskej zahraničnej politiky, ktorej úlohou bude čo najlepšie uplatniť hospodárske záujmy Maďarska v nových podmienkach nového svetového poriadku”. K otázke ukrajinskej krízy Szijjártó zdôraznil, že záujmom Maďarska je riešiť ju rokovaniami, voči účinnosti sankcií má Maďarsko pochybnosti. Podotkol, že sila strednej Európy spočíva v spolupráci. Szijjártó má iba 35 rokov a minimálne diplomatické skúsenosti.
Maďarsko ponúklo Ukrajine liečenie zranených vojakov
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-ponuklo-ukrajine-liecenie-zranenych-vojakov/398633
Spoločný energetický trh Slovenska, Česka a Maďarska sa rozšíri o Rumunsko
http://aktualne.atlas.sk/spolocny-energeticky-trh-slovenska-ceska-a-madarska-sa-onedlho-rozsiri-o-rumunsko/ekonomika/slovensko-a-ekonomika/
Bratislava - Maďarsko vyvesí vlajku vedľa prezidenta Kisku
Do budovy oproti prezidentskému palácu zrejme pôjde maďarský inštitút. Nakupuje sa v utajenom režime.
15. októbra 2014 - (Miroslav Kern - sme.sk)
Od slovenských vlajok pred Grassalkovichovým palácom, kde sídli prezident, to bude onedlho len niekoľko desiatok metrov k maďarskej vlajke na priečelí budovy na Štefánikovej 1. Budovu kupuje Maďarská republika, ktorá tam zrejme presťahuje Maďarský inštitút, teda organizáciu, ktorá je kultúrnym strediskom. Vyplýva to z nariadenia, ktorým vláda v Budapešti celý nákup dáva do utajeného režimu. Ďalšie podrobnosti o nákupe nezverejnili, keďže by to išlo „proti záujmom štátu v oblasti bezpečnosti“. O nákupe informoval maďarský web hvg.hu. Maďarská vláda viac novinárom neprezradila. Ministerstvo zahraničných vecí v Budapešti na otázky SME neodpovedalo. Do budovy sa má presťahovať Maďarský inštitút, ktorý sídi neďaleko. Maďarská strana sa podľa informácií SME opakovane sťažovala, že je pre nich budova na Palisádach nevyhovujúca. Do budovy sa zrejme nebude sťahovať ambasáda, ktorá je v novom sídle neďaleko vládneho hotela Bôrik vo vilovej štvrti Starého Mesta. Nové sídlo inštitútu doteraz patrilo bratislavskej spoločnosti RVN, ktorá je aj vo výpise z katastra stále vedená ako vlastník. Dom na Štefánikovej pred začiatkom užívania potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu.
Áder: Sporné otázky nemôžu ovplyvniť dobré maďarsko-rakúske vzťahy
http://www.hlavnespravy.sk/ader-sporne-otazky-nemozu-ovplyvnit-dobre-madarsko-rakuske-vztahy/396871
Obama kritizoval Maďarsko
V deň, keď Péter Szijjártó zložil prísahu ako nový šéf maďarskej diplomacie, jeho ministerstvo muselo reagovať na ostrú kritiku z Washingtonu. „Od Maďarska po Egypt sa občianska spoločnosť stáva čoraz viac terčom nekonečných regulácií a otvoreného zastrašovania,” vyhlásil prezident USA Barack Obama. Rezort maďarskej diplomacie Obamovu poznámku odmietol s tým, že „sa nezakladá na skutočnosti”. „Maďarský ľud miluje slobodu a nezniesol by akékoľvek jej obmedzovanie,” cituje agentúra MTI z vyhlásenia ministerstva. (pravda.sk)
Orbán ostro odmietol Obamovu kritiku
„Maďarský národ miluje slobodu, preto by žiadne obmedzovanie nezniesol...“
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-odmietol-obamovu-kritiku/99662-clanok.html
Varholíková zostane v maďarskom väzení
http://www.pluska.sk/krimi/domace-krimi/na-slovensko-zabudni-varholikova-zostane-madarskom-vazeni.html
V Maďarsku riešia problém s vlastníctvom pôdy
http://www.hlavnespravy.sk/v-madarsku-riesia-problem-s-vlastnictvom-pody/378557
Maďari majú lacnejšie teplo
http://www.teraz.sk/ekonomika/madari-kuria-lacnejsie/100188-clanok.html
Extrémisti sa napriek zákazu zídu v Budapešti
http://www.teraz.sk/zahranicie/extremisti-sa-napriek-zakazu-zidu/100026-clanok.html
Nézőpont: Ľavicu v Maďarsku charakterizuje politický amaterizmus
http://www.hlavnespravy.sk/nezopont-lavicu-v-madarsku-charakterizuje-politicky-amaterizmus/377093
Zaútočí na Budapešť ľavica sprava?
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/331542-zautoci-na-budapest-lavica-sprava/
Ľavica krátko pred voľbami zmenila kandidáta na primátora Budapešti
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-volby-budapest-kandidat/99945-clanok.html
Maďarskí reprezentanti zaplatili fanúšikom lístky na Rumunov
http://www.webnoviny.sk/futbal/clanok/872436-madarski-reprezentanti-zaplatili-fanusikom-listky-na-rumunov/
Bratislava očami Britov: Najlepšie miesto na bujarú rozlúčku so slobodou
http://aktualne.atlas.sk/bratislava-ocami-britov-najlepsie-miesto-na-bujaru-rozlucku-so-slobodou/dnes/regiony/
V Pápe rokovali zástupcovia poľnohospodárskych komôr krajín V-4
http://www.hlavnespravy.sk/v-madarskej-pape-rokovali-zastupcovia-polnohospodarskych-komor-krajin-v-4/375129
Maďari Podkarpatskej Rusi podali na Európsky súd sťažnosť na vedenie Ukrajiny
http://www.hlavnespravy.sk/madari-podkarpatskej-rusi-podali-na-europsky-sud-staznost-na-vedenie-ukrajiny/374875
O hrdosti
Svet dnes potrebuje viac Camerona a menej Orbána. A ešte menej Putina.
26. septembra 2014 - (Ján Štrasser - komentare.sme.sk)
Pred týždňom Škóti v referende rozhodli, že sa od Londýna neodtrhnú a Británia ostane Veľká. Zdá sa, že strana NO je spokojná a strana YES nie je až tak veľmi sklamaná. Nemohol som si nespomenúť na Československo po páde komunizmu. Na Slovensku vtedy zaznelo „Dosť bolo Prahy!“ A potom českí a slovenskí politici na čele s prezidentom Havlom dva roky putovali po hradoch a zámkoch, aby nastavili štátoprávny vzťah Česka a Slovenska. Nenastavili nič, no na názor občanov Československa sa nespýtali. Až slovenské „Vládnime si sami!“ zosilnelo tak, že Česi stratili trpezlivosť a vykríkli: „Ať si jdou!“ A zjavne sa im to aj hodilo: po voľbách v roku 1992 pochopili, že s mečiarovským Slovenskom spoločný štát klapať nebude, a kým Mečiar vykrikoval, že Čechov do federácie dokope, Klaus jeho dokopal k samostatnosti. Nech už bola kampaň pred škótskym referendom akákoľvek, nevšimol som si, že by na Salmondovo volanie po samostatnom Škótsku Cameron odpovedal: „Let them go!“ A na druhej strane to istý Edinburčan v televízii povedal presne: „Aj vo Veľkej Británii môžem byť hrdým Škótom.“ A tu je pes zakopaný. Že sme mohli byť hrdí Slováci aj v rámci Československa. Iste, to už dnes nie je téma. No téma - a pod vplyvom krvavých udalostí na východnej Ukrajine čoraz pálčivejšia - je, či na Slovensku môžu byť hrdí Maďari bez toho, aby sa museli autonomizovať či, nebodaj, separovať. Môžu. Za predpokladu, že väčšinový národ nebude ich hrdosť ubíjať. Že bude rešpektovať ich odlišnosti, podporovať ich jazyk a kultúru a nebude z nich robiť štátnych bezdomovcov len preto, že prijali občianstvo iného štátu. Za to má právo vyžadovať od nich lojalitu. No druhým rovnako dôležitým predpokladom je, že „anyaország“ (či už sa volá Maďarsko alebo Rusko) nebude národnostné menšiny huckať proti štátom, na ktorých území žijú. V našom prípade napríklad nezmyselným udeľovaním maďarského občianstva všetkým Maďarom žijúcim mimo Maďarska. Skrátka, svet dnes potrebuje viac Camerona a menej Orbána. A ešte menej Putina.
Horší ako Fico
26. septembra 2014 - (Peter Morvay - komentare.sme.sk)
Viktor Orbán podkopol nohy Kyjevu a nikto mu už neuverí, že to neurobil po dohode s Moskvou. Už za prvej vlády Viktora Orbána v rokoch 1998 až 2002 patrilo k hlavným úlohám maďarského ministerstva zahraničia vybaviť premiérovi aspoň takú fotku, akú mal v piatok v novinách Andrej Kiska. S ľubovoľným americkým prezidentom, len aby tam bola všetka tá pompa a dojem dôležitosti. V piatok došlo naraz k dvom udalostiam vysvetľujúcim, prečo po nej dodnes márne túži. Veľmi symbolické bolo rozlúčenie sa estónskeho veľvyslanca v Budapešti. Orbánova vláda v júni uzavrela maďarské veľvyslanectvo v Estónsku, na čo Tallin musel reagovať rovnako. Ambasádu v Talline zavrel Orbán, aby mal peniaze na novú ambasádu v Ekvádore - nutnú vraj pre rozvoj ekonomických vzťahov. Nikto pritom nevie, že by Maďarsko nejaké ekonomické záujmy či aspoň možnosti v Ekvádore malo. Išlo teda o politický krok. Autoritársky, protiamerický a proruský režim v Quite je Orbánovi bližší než spojenec z NATO a EÚ a ešte k tomu aj ugrofínsky príbuzný. Túto „hodnotovú“ voľbu navyše podčiarklo jej načasovanie - konflikt na Ukrajine a ruské hrozby Pobaltiu. Druhý Orbánov krok má aj veľmi vážne praktické dôsledky. Zastaviť reverzný tok plynu na Ukrajinu krátko po rokovaniach so šéfom Gazpromu a niekoľko hodín pred ukrajinsko-ruskými rokovaniami o plyne v Berlíne je rádovo horšie než smerácka parlamentná deklarácia podporujúca Moskvu a akékoľvek Ficove doterajšie vyhlásenia. Orbán podkopol nohy Kyjevu a nikto mu už neuverí, že to neurobil po dohode s Moskvou či na jej príkaz. Ohrozil tým schopnosť Ukrajiny odolávať ruskej agresii a prečkať bezpečne zimu napriek ruskému vydieraniu s nadsadenými cenami plynu. Ohrozil snahu Západu Ukrajine pomôcť. Ohrozil bezpečnosť Európy (nielen energetickú) zoči-voči ruskej agresii, a aj možnosť, že bude mať Maďarsko na východných hraniciach stabilného, prozápadne orientovaného spojenca. Áno, každá vláda sa musí v prvom rade starať o vlastných občanov, nikto však nepredložil žiadny dôkaz, že bolo zásobovanie tých maďarských akokoľvek ohrozené, a preto bolo nutné dodávky Ukrajine zastaviť. Bolo to opäť čisto politické rozhodnutie, jasné deklarovanie východnej orientácie orbánovskej politiky. A navyše rozhodnutie hlúpe, pretože zatiaľ Maďarsko od Ruska nedostalo nič, prečo by sa mu Orbánovo panáčkovanie Putinovi vyplatilo. Možno sa vyplatí niektorým podnikateľom blízkym maďarskému premiérovi, krajine ako takej však určite nie.
SPP dostalo z Ruska už len polovicu plynu
http://ekonomika.sme.sk/c/7414903/spp-dostalo-z-ruska-uz-len-polovicu-plynu.html
KGBéla - Oženila europoslanca KGB?
26. septembra 2014 - (ik - Pravda)
Architekt proruskej línie maďarskej krajne pravicovej strany Jobbik sa podľa všetkého v mladosti chytil do medovej pasce nastraženej sovietskou tajnou službou. Nedávno znovuzvolený europoslanec Béla Kovács (54), ktorému v maďarských médiách prischla prezývka KGBéla, sa „delí” o svoju ruskú manželku s japonským jadrovým fyzikom, zistil spravodajský portál Index. O Svetlane Istošinovej (60) Kovácsov otčim tvrdí, že pracovala pre KGB už v roku 1979, keď začala s jeho adoptívnym synom chodiť. Indexu sa podarilo získať dôkaz, že v tom čase bola už štyri roky vydatá za Omiju Masanoriho, s ktorým sa dodnes nerozviedla. Keď reportér Kovácsovi ukázal výstrižky z dobovej japonskej tlače o v tých časoch nezvyklom japonskoruskom páre, europoslanec pri pohľade na fotografiu príťažlivej plavovlásky, ktorá sa podľa článku zoznámila a zosobášila s Masanorim počas jeho štúdií v Moskve, prekvapene poznamenal: „To je moja manželka.” Kovács sa s Masanorim pozná, ale podľa vlastných slov nevedel, že Istošinová si ho vzala. „Teraz by som sa už aj ja mal čo-to opýtať svojej manželky, nielen vy,” dodal. S Istošinovou sa Kovács oženil v roku 1986. Vtedy už mala rakúske občianstvo, ktoré získala fingovaným manželstvom s miestnym kriminálnikom. S ním sa po získaní vytúženého pasu vystavenom na meno Svetlana Schönová ihneď rozviedla a s novým manželom žila striedavo v Rakúsku, Rusku a Japonsku. O tom, že Istošinová robí pre KGB, sa Kovácsov otčim dozvedel ešte v Tokiu, kde koncom sedemdesiatych rokoch pracoval ako správca na ambasáde. Bolo mu čudné, že mladá sovietska žena pričasto cestuje po svete. Dôstojník rozviedky pôsobiaci na maďarskej ambasáde mu vysvetlil, že Istošinová je kurierkou KGB a ak si začala s Bélom, to znamená, že Sovieti sa postarajú aj o jeho kariéru. Kovács sa skutočne dostal na elitnú moskovskú diplomatickú školu, kde si KGB vyberala svojich budúcich spolupracovníkov. Podľa Indexu sa Kovács stal pre Moskvu zaujímavý najmä po roku 2003, keď sa vrátil do Budapešti a vstúpil do Jobbiku. Extrémistickú stranu štedro finančne podporovala a jej šéfovi Gáborovi Vonovi zorganizovali moskovskú cestu v roku 2009, odkedy sa datuje proruská línia Jobbiku. Na jar Úrad na ochranu ústavy podal podnet na Kovácsa pre podozrenie zo špionáže proti inštitúcii EÚ, za ktorú prislúcha dvoj- až osemročný trest väzenia. Trestné stíhanie sa však nemôže začať, kým ho novozvolený Europarlament nezbaví imunity. Kovács, ktorý sa v marci zúčastnil ako pozorovateľ na referende o pričlenení Krymu k Rusku a anexiu nadšene privítal, priznáva svoje sympatie k Moskve, ale popiera, že by spolupracoval s jej tajnými službami. Novoodhalenú podozrivú minulosť svojej manželky však nekomentuje.
Margit Garajszki - Hosť festivalu Prešov číta rád
http://www.kniznica-poh.sk/index.php/podujatia/48-presov-cita-rad/183-margit-garajszki-host-festivalu-presov-cita-rad
Vo veku 110 rokov zomrel v Győri najstarší Maďar
http://www.tvnoviny.sk/zahranicne/1770552_rezso-gallai-110-zazil-dve-vojny-ale-aj-socializmus-a-kapitalizmus
Únia nemá námietky, aby MOL prevzal pumpy Agip
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/331069-unia-nema-namietky-aby-mol-prevzal-pumpy-agip/
Americký diplomat v Maďarsku: Orbánove kroky vedú k zastrašovaniu MVO
http://www.hlavnespravy.sk/americky-diplomat-v-madarsku-orbanove-kroky-vedu-k-zastrasovaniu-mvo/387923
Maďarský veľvyslanec v Nórsku abdikoval kvôli kauze s mimovládkami
http://www.sme.sk/c/7419224/madarsky-velvyslanec-v-norsku-abdikoval-kvoli-kauze-s-mimovladkami.html
Znepokojenie z Maďarska
V súvislosti s policajnými raziami v mimovládnych organizáciách v Maďarsku vyzývajú slovenské mimovládky ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, aby s maďarskou stranou viedol dialóg. Podľa vyhlásenia organizácií vláda Viktora Orbána maďarský mimovládny sektor zastrašuje. „Cítime s kolegami v maďarskom mimovládnom sektore, s ktorými viaceré slovenské mimovládne organizácie spolupracovali,” píše sa v liste. „Chceme Vás preto poprosiť a zároveň vyzvať, aby ste viedli otvorený dialóg s Ministerstvom zahraničných vecí a obchodu Maďarska a Veľvyslanectvom Maďarska na Slovensku, aby sa takéto zaobchádzanie s reprezentantmi občianskej spoločnosti nestalo bežným a tolerovaným javom”. (Šport)
„Nepriateľské“ mimovládky
http://nazory.pravda.sk/osa/clanok/331461-nepriatelske-mimovladky/
Slováci vlastnia viac digitálnych zariadení ako Česi aj Maďari
http://www.teraz.sk/ekonomika/slovaci-digitalne-zariadenia-prieskum/99313-clanok.html
Orbán núti banky skladať účty
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/331022-orban-nuti-banky-skladat-ucty/
Maďarská centrálna banka naleje do bánk tri miliardy eur
http://ekonomika.sme.sk/c/7401605/madarska-centralna-banka-naleje-do-bank-tri-miliardy-eur.html
Maďarský maloobchod v júli posilnil
http://ekonomika.sme.sk/c/7402137/madarsky-maloobchod-v-juli-posilnil.html
Košiciam rýchle pribúdajú pasažieri
Takmer 95 tisíc cestujúcich prepravila maďarská nízkotarifná spoločnosť Wizz Air za prvý rok existencie spojenia medzi letiskami Košice a Londýn-Luton.
http://relax.etrend.sk/relax-cestovanie/kosiciam-rychle-pribudaju-pasazieri.html
Organizátora zakázanej rasovej konferencie v Budapešti zadržali
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-rasova-konferencia-organizator/100669-clanok.html
Socialisti ocenili, že Orbán nariadil prekaziť rasistickú konferenciu
http://www.teraz.sk/zahranicie/socialisti-orban-madarsko/99884-clanok.html
Premiér Orbán nariadil ministrovi vnútra prekaziť konferenciu rasistov
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-konferencia-extremistov/99847-clanok.html
Maďarská vláda sa dištancovala od chystanej konferencie rasistov v Budapešti
http://www.hlavnespravy.sk/madarska-vlada-sa-distancovala-od-chystanej-konferencie-rasistov-v-budapesti/369689
Budúci šéf maďarskej diplomacie hovorí o novom svetovom poriadku
22. septembra 2014 - (Peter Morvay - sme.sk)
Maďarskú zahraničnú politiku treba obnoviť tak, aby zodpovedala požiadavkám nového svetového poriadku. Úlohou zahraničnej politiky musí byť presadenie ekonomických záujmov Maďarska. Povedal to v parlamente budúci budapeštiansky šéf diplomacie Péter Szíjjártó. Má nahradiť Tibora Navracsicsa, ktorý bol ministrom zahraničia od júna tohto roku a minulý týždeň z funkcie odstúpil, aby sa stal členom Európskej komisie. Presnejšie povedané, bude Szijjártó pravdepodobne v stredu oficiálne vymenovaný za šéfa ministerstva zahraničného hospodárstva a zahraničných vecí, kde je od júna štátnym tajomníkom. Niekdajšie ministerstvo zahraničia nesie od leta nové meno. Poradím jednotlivých vymenovaných oblastí pôsobnosti aj formálne vyjadruje priority vlády Viktora Orbána. Diplomacia je podľa jeho predstáv len nástrojom na podporu maďarského exportu a získavanie zahraničných investícií. Szijjártó síce nevysvetlil, čo presne znamená nový svetový poriadok, možno to však tušiť z rôznych vyjadrení premiéra Orbána a zo Szijjártóovej predchádzajúcej funkcie. Orbán často hovorí o úpadku Západu a vzostupe Východu a o tom, že si Maďarsko musí brať príklad z úspešných a silných východných národných štátov. Szijjártó bol od roku 2012 osobným premiérovým povereníkom pre takzvané „otváranie sa Východu“ - zlepšovanie vzťahov s Ruskom, Čínou a ďalšími ázijskými či moslimskými krajinami a pre lákanie investorov z týchto krajín. Jeho menovanie ministrom prebieha súbežne s tým, čo nezávislé médiá opisujú ako dôkladnú čistku na ministerstve zahraničia: odchod a marginalizáciu ľudí presadzujúcich euroatlantické smerovanie Maďarska.
Orbán si za šéfa diplomacie vybral svojho mladého exhovorcu
http://www.sme.sk/c/7394254/orban-si-za-sefa-diplomacie-vybral-svojho-mladeho-exhovorcu.html
Slovensko-ukrajinský hraničný priechod získal nový šat
http://www.teraz.sk/regiony/slovensko-ukrajinsky-hranicny-priechod/99683-clanok.html
Maďarsko zatočí s dodávateľmi energií. Elektrinu bude dodávať štátna firma
http://hn.hnonline.sk/svet-120/madarsko-zatoci-s-dodavatelmi-energii-elektrinu-bude-dodavat-statna-firma-631283
Maďarsko zastavilo dodávky plynu na Ukrajinu
http://www.webnoviny.sk/ekonomika/clanok/871291-madarsko-odrezalo-ukrajinu-od-plynu-krajina-stopla-dodavky/
Ukrajina, Maďari, Škóti...
http://europan.blog.pravda.sk/2014/09/25/ukrajina-madari-skoti/
Nasadiť slovenským Maďarom chrobáka do hlavy
Ukrajinsko-slovenské paralely
http://europan.blog.pravda.sk/2014/07/05/ukrajinsko-slovenske-paralely/
Maďarsko a Ukrajina spôsobia Raiffeisen prvú stratu v histórii
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/330775-madarsko-a-ukrajina-sposobia-raiffeisen-prvu-stratu-v-historii/
Matica slovenská: Autonómia na Slovensku je hazardom
http://www.matica.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=57230
Ciele SMK v komunálnych voľbách SNS sleduje s nevôľou
http://www.teraz.sk/slovensko/danko-smk-sns-komunalne-volby/100065-clanok.html
SMK: Chceme na juhu čo najviac starostov maďarskej národnosti
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/331305-smk-chceme-na-juhu-co-najviac-starostov-madarskej-narodnosti/
Matica vyzýva voliť slovenských kandidátov
http://www.teraz.sk/slovensko/matica-vyzva-volby-smk-berenyi/99033-clanok.html
„Mama hotel” - S rodičmi zostáva už každý druhý mladý. Čo je na príčine?
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/330595-s-rodicmi-zostava-uz-kazdy-druhy-mlady-co-je-na-pricine/
Maďarsko mešká s prácami na plynovode, testovanie sa odkladá
http://www.webnoviny.sk/ekonomika/clanok/869646-madarsko-meska-s-pracami-na-plynovode-testovanie-sa-odklada/
Maďarsko čelí škandálu: Ich občianstvo si môžete ľahko kúpiť
O obchodovaní s občianstvom EÚ - Zákony, ktoré zjednodušili udeľovanie občianstva zahraničným Maďarom, vraj zneužívajú „ukrajinské, ruské a maďarské mafiánske bandy“ v spolupráci so „skorumpovanými úradníkmi“...
http://www.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/madarsko-celi-skandalu-ich-obcianstvo-si-mozete-lahko-kupit.html
P. Csáky: Zákon o občianstve v SR nie je v súlade s normami EÚ
http://www.teraz.sk/slovensko/p-csaky-zakon-o-obcianstve/99708-clanok.html
József Berényi: Autonómie sa netreba báť
http://tablet.tv/politika-tu-a-teraz/141041-001-015_polit_tat_20141010mp454380c049473992e5bc189ac/1427/
SNS: Ak Berényi nie je slovenský občan, Csáky možno nie je europoslanec
http://www.hlavnespravy.sk/ak-berenyi-nie-je-slovensky-obcan-csaky-mozno-nie-je-europoslanec/364631
Prieskum Focus: Voľby by vyhral Smer, vládnu väčšinu by nezískal
http://www.hlavnespravy.sk/podla-prieskumu-by-volby-vyhral-smer-sd-vacsinu-v-parlamente-by-vsak-neziskal/364467
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2015
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3334/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-rok-2015
Denise Demjen, slovenská maliarka žijúca v Maďarsku, vystavuje v Bratislave
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/863/denise-demjen-slovenska-maliarka-zijuca-v-madarsku-vystavuje-v-bratislave
Andrej Kiska nabádal Slovákov v New Jersey, aby nápadmi pomohli Slovensku
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3302/prezident-andrej-kiska-nabadal-slovakov-v-new-jersey-aby-napadmi-pomohli-slovensku
Historické výročia tlače Slovákov vo Vojvodine
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3333/hlas-ludu-v-novom-sade-historicke-vyrocia-tlace-slovakov-vo-vojvodine
Zomrel básnik, spisovateľ pre deti a prekladateľ Pavel Mučaji
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/904/za-pavlom-mucajim-basnikom-spisovatelom-a-prekladatelom
Predseda ÚSŽZ Igor Furdík o prípravách Stálej konferencie 2014, aktivitách Slovákov v Poľsku a Kovačickom októbri
http://www.youtube.com/watch?v=UNU5-6I8ZfA
Predseda ÚSŽZ na podnetnej návšteve krajanov v Poľsku
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3317/igor-furdik-na-podnetnej-navsteve-krajanov-v-polsku
V Novej Belej slávnostne otvorili Centrum slovenskej kultúry
Písanie novej histórie Slovákov v Poľsku
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3314/pisanie-novej-historie-slovakov-v-polsku-v-novej-belej-slavnostne-otvorili-centrum-slovenskej-kultury
Štátne vyznamenania pre členov Spolku Slovákov v Poľsku
http://www.tsp.org.pl/statne-vyznamenania-pre-clenov-spolku-slovakov-v-polsku,127.html
Odpovede Milana Vetráka na články na sme.sk
http://www.sme.sk/c/7431295/odpovede-milana-vetraka-na-clanky-na-smesk.html
Finančná kontrola nezistila žiadne závažné pochybenia
V denníku SME bol dňa 22. 8. 2012 uverejnený článok autorky M. Mihálikovej s názvom „Matovič si asistenta nepreveril, teraz pochybuje“, ktorý obsahuje viaceré nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce tvrdenia a preto by som rád tieto tvrdenia uviedol na pravú mieru. ÚSŽZ neposkytol štátne prostriedky na jachtu, ale v súlade so zákonom na podporu národného povedomia a kultúrnej identity našich krajanov, ako aj na propagáciu Slovenska a ÚSŽZ, a to aj Slovákovi Marcovi Nanninimu, ktorý za pomoci krajanskej organizácie „My a Vy“ so sídlom v Taliansku a v spolupráci so slovenskými veľvyslanectvami v zahraničí zorganizoval oficiálne stretnutia s krajanmi vo viacerých štátoch a odovzdal im knihy, učebnice a propagačné materiály. Prospešnosť tejto aktivity ÚSŽZ nespochybnila ani finančná kontrola. Webový portál „Slovenské zahraničie“ stál bez DPH 20 600 eur a v porovnaní s rovnocennými produktmi iných štátnych úradov a subjektov bol lacnejší (napr. RTVS - 138 000 eur, MZV SR - 73 730 eur, MŽP SR - 62 667 eur, MV SR - 34 760 eur), v každom prípade najlacnejší spomedzi ponúk, ktoré boli predložené v rámci prieskumu trhu. Finančná kontrola nekonštatovala, že by v tomto prípade išlo o neprimeranú cenu alebo že by zákazka bola udelená klientelisticky alebo v rozpore so zákonom, či predpismi ÚSŽZ o konflikte záujmov. Imrich Fuhl ako člen Zboru poradcov predsedu ÚSŽZ nemohol za svoje členstvo v tomto zbore dostať žiadnu odmenu, keďže to bolo vylúčené priamo štatútom tohto poradného zboru. Ako zástupca šéfredaktora portálu „Slovenské zahraničie“ však dostal odmenu za svoje novinárske príspevky rovnako, ako mnohí ďalší prispievatelia, či členovia redakčnej rady. Firma Creativ line je jednou z mnohých firiem, ktoré uspeli pri udeľovaní zákaziek. Spomedzi 36 zákaziek, ktoré ÚSŽZ v roku 2011 zadával, uspela 4-krát, viackrát však bola aj neúspešná. Úspešným bol vždy len ten uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu a splnil všetky ďalšie kritériá uvedené vo výzve, ktorá sa v súlade so zákonom zverejňovala na webovom sídle ÚSŽZ, keďže išlo o zákazky s nízkou hodnotou (do 10 000 eur). Finančná kontrola Úradu vlády SR vo svojej správe č. 14/2012 z 30. 6. 2012 nekonštatovala žiadne závažné pochybenia v kontrolovaných zmluvách a dokumentoch (cca 150 dokumentov) uzavretých počas môjho funkčného obdobia a preto ani nevyvodila žiadne sankcie napr. v podobe pokuty alebo vrátenia štátnych prostriedkov okrem poučenia tých zamestnancov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), ktorí sa konkrétnych formálnych nedostatkov dopustili s cieľom ich vyvarovania sa v budúcnosti. Žiadne pochybenia v tomto smere doteraz nekonštatoval ani iný relevantný orgán vrátane vlády SR v dekréte, ktorým ma odvolala z funkcie.
Web o zahraničných Slovákoch nebol predražený
V tlačovej agentúre SITA bola dňa 30. 8. 2012 uverejnená a následne denníkom SME prebratá správa s názvom „ÚV SR: Web o zahraničných Slovákoch bol predražený, potvrdila kontrola“. Táto správa je nepravdivá a poškodzuje moje dobré meno, keďže obsahuje viaceré nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce tvrdenia a preto by som rád tieto tvrdenia uviedol na pravú mieru. Správa č. 14/2012 finančnej kontroly Úradu vlády SR z 30. 6. 2012 nepotvrdila a vo svojom kontexte dokonca vylúčila, že by bol webový portál s názvom „Slovenské zahraničie“ predražený. Ak by to bola pravda, kontrola by udelila pokutu alebo povinnosť vrátiť časť uhradenej sumy za portál späť do štátneho rozpočtu, ako tomu bolo napr. v prípade webovej stránky Slovenskej národnej galérie. Finančná kontrola však konštatovala, že: „Zistenia sú bez povinnosti vrátiť finančné prostriedky a zaplatiť sankcie.“ a webovému portálu vytkla len dva formálne nedostatky, ktoré sa týkali vedenia účtovného spisu a spôsobu vystavenia faktúry (ide o bežné nedostatky bez spôsobenia škody). Finančná kontrola rovnako nepotvrdila, že by boli predražené akékoľvek preklady, ktoré Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) priebežne v roku 2011 zadával. Žiadny z prekladov priamo nesúvisel s cenou za webový portál, niektoré z nich však boli použité ako príspevky pri napĺňaní jeho obsahu. ÚSŽZ zadával priebežne počas roka preklady cez agentúru odporučenú Úradom vlády SR, ktorých cena sa pohybovala v pásme uvedenom finančnou kontrolou na informatívne účely vo svojej správe (12-23 eur bez DPH). Jedinou výnimkou bol v tomto smere webový portál „Slovenské zahraničie“, v ktorého prípade sa vedenie úradu rozhodlo pre kvalitatívne a cenovo náročnejšiu zákazku po náležitom zvážení všetkých súvisiacich okolností vrátane expresného príplatku z dôvodu časovej tiesne, pričom takéto manažérske rozhodnutie finančnou kontrolou spochybnené nebolo. Dôvodom na zadanie kvalitatívne náročnejších kritérií tejto zákazky bola najmä skutočnosť, že tvorba webového portálu bola schválená uznesením vlády SR č. 566 z 24. augusta 2011 a príspevky v anglickom jazyku boli dlhodobou požiadavkou Slovákov žijúcich v zámorí, keďže najmä ich druhá a tretia generácia už nerozumie (dobre) po slovensky. Keďže portál sa buduje ako reprezentatívny národný portál vo vzťahu k slovenskému zahraničiu, zákazka nezahŕňala len preklad, ktorý musel byť navyše vykonaný prekladateľom-živnostníkom a nie agentúrou, ale aj terminologickú, gramatickú a štylistickú korektúru, ktorá musela byť vykonaná osobou, ktorej rodným jazykom je angličtina. Cena za takéto odborné služby sa na trhu v čase zadania zákazky pohybovala od 40 eur do 60 eur bez DPH. Aj keď sa to niekomu môže zdať ako vysoká cena, zmluvne dohodnutá cena 49 eur bez DPH je v poriadku, keďže sa nachádza v cenovom pásme (40-60 eur bez DPH), ktoré je pre tento typ zákazky odôvodnené. Preto finančná kontrola nevyvodila a ani nemohla vyvodiť žiadne sankcie a nekonštatovala, že išlo o predražené preklady. Teda žiadne nevýhodné zmluvy, žiadne predražené zákazky, žiadne pokuty, žiadne vrátenie peňazí ani žiadne sankcie. Len poučenie zamestnancov ÚSŽZ do budúcnosti. Teda presný opak toho, čo sa uvádza v správe tlačovej agentúry SITA z 30. 8. 2012, ktorá je v tomto smere nepravdivá.“.
Vynovená škola v Békešskej Čabe
„Úspech sprevádza tých, ktorí majú chuť sa do niečoho pustiť a nie tých, ktorí o všetkom dlho rozmýšľajú” - tento citát Herodotosa stál na pozvánke, ktorá v tom najlepšom lákala na otvorenie nového zrekonštruovaného Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Békešskej Čabe. Škola vznikla v roku 1948, od roku 1961 sa v nej žiaci vzdelávajú dvojjazyčne, v maďarskom i slovenskom jazyku. V súčasnosti navštevuje túto inštitúciu vyše 300 žiakov. Na podujatí sa zúčastnili významné osobnosti verejného a krajanského života nielen z Maďarska, ale aj zo Slovenska. - Audio: http://static-media.rtvs.sk/items/203/542bf6c42ee8a.mp3
Termín zaslania príspevkov na Stálu konferenciu 2014 predĺžený do 30. septembra
Na žiadosť viacerých krajanov Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí predlžuje termín zaslania príspevkov na nadchádzajúcu Stálu konferenciu SR a Slováci žijúci v zahraničí 2014 do 30. septembra 2014.
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3115/stala-konferencia-slovenska-republika-a-slovaci-zijuci-v-zahranici-2014
Na vrcholnom snemovaní krajanov v Bratislave (2012)
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/183-archiv-politika-archiv-politika/881-na-vrcholnom-snemovani-krajanov-v-bratislave
Dokument o krajanoch - Závery Stálej konferencie
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/188-archiv-dokumenty-archiv-dokumenty/885-dokument-o-krajanoch-zavery-stalej-konferencie
Slováci v Poľsku otvárajú Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3290/slovaci-v-polsku-otvaraju-centrum-slovenskej-kultury-v-novej-belej
Takmer po 100 rokoch objavili v USA odkaz po vysťahovalcoch zo Slovenska
http://www.aktuality.sk/clanok/262179/takmer-po-100-rokoch-objavili-v-usa-odkaz-po-vystahovalcoch-zo-slovenska/
Slovakia in the 19th and 20th century
Most of pictures illustrate rural Slovakia and its peasants who are bearers of Slovak folk culture which is basically pagan, thus interesting for Slavdom as such...
http://www.slavorum.org/slovakia-in-the-19th-and-20th-century/
Knihu Michala Hrivnáka Áchim a Slováci prezentovali v Budapešti
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/878/knihu-michala-hrivnaka-achim-a-slovaci-prezentovali-v-budapesti
Prehliadka sólistov ľudovej piesne na Dolnej zemi
Slováci v Rumunsku pozývajú na XVI. ročník prehliadky Cez Nadlak je...
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3297/slovaci-v-rumunsku-pozyvaju-na-xvi-rocnik-prehliadky-cez-nadlak-je
Video-upútavka: https://www.facebook.com/video.php?v=823386644368315
Cez Nadlak je... 2014
XVI. prehliadka sólistov slovenskej ľudovej piesne
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/7370-cez-nadlak-je-2014
V Nadlaku na V. stretnutí dolnozemských učiteľov udelia Cenu Samuela Tešedíka
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3328/v-nadlaku-na-v-stretnuti-dolnozemskych-ucitelov-udelia-cenu-samuela-tesedika
Samuel Tešedík pretváral dobu a život roľníka
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/737-samuel-teedik-pretvaral-dobu-a-ivot-ronika
OSMM / SI - Budapešť - Filmový klub
https://www.facebook.com/events/342675335901268/?notif_t=plan_user_invited
O priezviskách Slovákov vo Vojvodine
http://www.slovackizavod.org.rs/vesti/vid/11765
Najznámejšia orlica Anička je už v Maďarsku
http://www.teraz.sk/magazin/orlica-anicka-let-monitoring/99247-clanok.html
Slovensko-slovanská obrana po druhej svetovej vojne
Antifašistický front Slovanov v Maďarsku - SLOBODA 1945-1948
http://snn.sk/news/slovaci-v-madarsku-nasu-pomoc-a-podporu-stale-potrebuju/
Prešovský rodák na čele maďarského povstania
Pál Maléter - zatratený, rehabilitovaný
6. októbra 2014 - (Ľudovít Petraško - Prešovský večerník)
Dlho trvalo, kým sme sa dopracovali k poznaniu, že do našej histórie patria aj osobnosti, ktoré síce uzreli svetlo sveta na Slovensku, zato sa však s rodnou krajinou nestotožnili, ba poprípade mali k nej i negatívny vzťah. Možno preto u nás málokto pozná meno Pál Maléter, zatiaľ čo u našich južných susedov sa mu vzdáva bezmedzná úcta, akú si vyslúžil za štyridsať rokov, ktoré mu bolo dopriate žiť.
Z medicíny do armády
Pochádzal z rodiny, ktorá sa pre tunajších Maďarov príznačne -ťažko zmierovala s rozpadom Uhorska, keďže odteraz boli nútení žiť v krajine, ktorá im bola cudzia. Narodil sa 4. septembra 1917 v Prešove, otec bol profesor na právnickej akadémii a riaditeľ evanjelického kolégia. Od mala chcel byť vraj dôstojníkom, nie však v česko-slovenskej armáde, a tak sa v roku 1935 odobral do Prahy študovať medicínu na Karlovej univerzite. Podľa oslavného životopisu, ktorým ho medzičasom v Maďarsku vystrojili, sa v Prahe zapojil do protinemeckého študentského hnutia, zato však mal problémy kvôli tomu, že sa angažoval v maďarskej strane. Keď po Mníchove a Viedenskej arbitráži pripadla časť Slovenska Maďarsku, odobral sa k sestre do Budapešti, mal za sebou deväť semestrov. Začas pokračoval v štúdiu medicíny, ale pre finančné problémy ho musel prerušiť. Prihlásil sa do armády, okrem iného preto, aby získal maďarské občianstvo. V roku 1940 ho prijali na vojenskú akadémiu Ludovica. V roku 1944 sa ako poručík okľukou cez Košice ocitol na východnom fronte. O niekoľko mesiacov ho zajali, podľa ľavicového spisovateľa Bélu Illésa, v tom čase sovietskeho dôstojníka, pálil na Rusov do poslednej guľky. Potom sa pokúsil sám zastreliť, zabránil mu v tom sovietsky dôstojník. V antifašistickom kurze, ktorý Maléter absolvoval v zajateckom tábore, ho preškolili, na čele partizánskeho oddielu ho vyslali do Sedmohradska. Na jeseň a v zime 1944 tu spôsobil Nemcom značné ťažkosti, maršal Malinovskij ho vyznamenal.
Prešiel na stranu cudzích
Po skončení vojny ostal v armáde, vtedy aj vstúpil do komunistickej strany. Rýchle postupoval, až na plukovníka, príslušníka generálneho štábu a veliteľa tankovej divízie. V tejto funkcii ho zastihlo povstanie, ktoré vypuklo 23. októbra 1956. Pokojná demonštrácia ako prejav solidarity s revoltou, ktoré v tom čase vypukla v Poľsku, prerástla do spontánneho výbuchu odporu proti krutovláde. Prvé výstrely padli večer toho dňa pri budove rozhlasu, skoro ráno došlo k prvým bojom so sovietskymi vojskami. Príslušníci tajnej polície spustili zo striech paľbu do davu, zahynuli aj ženy a deti. Plukovníka Malétera poslali do Kiliánových kasární, kde povstalci od včasného rána bojovali s Rusmi, pričom sa dostali do konfliktu s vojakmi. V rozpore so svojím poverením sa pridal k povstalcom. Maléter bol najvyšší príslušník maďarskej armády, ktorý prešiel na druhú stranu, bojoval na strane svojich proti cudzím. V novej, tretej vláde, ktorú premiér I. Nagy predstavil 29. októbra, boli už aj zástupcovia pravice, Maléter, teraz už generál, v nej zastával post ministra obrany. Vyhlásila neutralitu Maďarska a vystúpenie z Varšavského paktu, naďalej však chcela budovať socializmus, ibaže už nie sovietskeho, stalinského typu.
Krutá poprava
Sovietske vojská sa začali sťahovať z Budapešti, pritom sa pripravovali na ďalší útok. P. Maléter viedol delegáciu, ktorá prišla 3. novembra rokovať na sovietsku základňu v Tököli pri Budapešti. Nasledujúceho dňa ho v rozpore s medzinárodným právom a napriek imunite zatkli na príkaz šéfa KGB Serova. Rusi zatiaľ vstúpili do Budapešti a začali likvidovať revolúciu, hoci iba dva dni predtým sovietsky generál Malinin ubezpečoval, že do polovice januára 1957 krajinu opustia. O tri dni prišiel na sovietskych tankoch János Kádár na čele prosovietskej vlády. Jednako boje pokračovali ešte asi týždeň, a to aj v ďalších mestách. Sovieti Malétera vypočúvali, potom ho odovzdali maďarským úradom. Na porade s Kádárom v Moskve v marci 1957 sa rozhodlo, že ho postavia pred súd spolu s premiérom Nagyom, ktorého vylákali z juhoslovanského veľvyslanectva. Obžalobu schválil J. Andropov, neskorší šéf KGB i ZSSR. Odsúdili ich na smrť bez možnosti odvolať sa, Maléterovi nedovolili ani rozlúčiť sa so ženou. Obesili ich v Budapešti hneď na druhý deň, hroby na dvore väznice zahádzali sutinami a starým nábytkom. O štyri roky ich tajne vykopali a v asfaltovej lepenke zahrabali na cintoríne pod falošnými menami, až v roku 1967 oficiálne oznámili ich smrť. Maléterova prvá žena odišla s tromi deťmi do USA, druhá, s ktorou sa tajne zosobášil v kostole v roku 1954, ostala v Maďarsku (obe sa neskôr znovu vydali).
Až po páde komunistického režimu sa Maléterovi a Nagyovi dostalo rehabilitácie. Pochovali ich 16. júna 1989, na výročie popravy, so všetkými poctami spolu s tromi ďalšími obeťami justície, šiesta, prázdna rakva symbolizovala všetkých, ktorí v povstaní padli. Státisíce prišli rozlúčiť na Námestie hrdinov v Budapešti. Najvyšší súd 6. októbra rozsudok oficiálne zrušil. Ešte jednej pocty sa dostalo protagonistovi maďarskej revolúcie z roku 1956: pomenovali po ňom trpasličiu odrodu smreka. Pritom on sám meral vyše dvoch metrov.
Historický kalendár
2. októbra 1867
Narodila sa v Polichne spisovateľka a dramatička Božena Slančíková-Timrava, popredná predstaviteľka kritického realizmu. Už svojou prvou novelou Skúsenosť vyvolala rozruch v národne orientovaných spoločenských kruhoch. Svoj kritický a realistický opis (bez pátosu) slovenskej reality predstavila aj vo svojich najznámejších dielach: Ťapákovci, Skon Paľa Ročku či Hrdinovia. Zomrela 27. 11. 1951.
Po stopách ságy rodu Slančíkovcov
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/historia/165-historia2-historia2/1205-jan-janovic-po-stopach-sagy-rodu-slanikovcov
4. októbra 1570
Narodil sa v Oradei (Rumunsko) ostrihomský arcibiskup, kardinál, náboženský spisovateľ a zakladateľ Trnavskej univerzity Peter Pázmaň (Pázmány), vedúca osobnosť rekatolizácie v Uhorsku. Zomrel 19. 3. 1637 v Bratislave.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Peter_Pázmaň
4. októbra 1760
Narodil sa vo Svätom kríži nad Váhom (dnes Považany) kardinál, náboženský spisovateľ Alexander Rudnai (Rudnay), ktorý sa otvorene hlásil k svojmu slovenskému pôvodu a patril k najvýznamnejším predstaviteľom prvej fázy slovenského národného obrodenia. Bol patrónom a aktívnym členom bernolákovského hnutia, zapojil sa do činnosti Slovenského učeného tovarišstva a zaslúžil sa o vydanie Bernolákovho 5-zväzkového Slovára a slovenského prekladu Biblie. Zomrel 13. 9. 1831.
„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
4. októbra 1931
Narodil sa v Šuranoch spisovateľ a autor literatúry faktu Laco Zrubec. Zomrel 24. 2. 2011.
http://www.books.sk/writer_card.jsp?id=204
http://prezi.com/pel4worx-ofa/laco-zrubec/
Laco Zrubec v obraze regionálnej literatúry
http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/laco-zrubec/10410-clanok.html
5. októbra 1855
Zomrel v Budapešti prírodovedec, ornitológ a ichtyológ Ján Šalamún Petian (Petényi). Narodil sa 30. 7. 1799 v Ábelovej.
http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_%C5%A0alam%C3%BAn_Petian
5. októbra 1864
Zomrel v Dolnej Strehovej maďarský básnik a dramatik Imre Madách, autor svetoznámeho poeticko-dramatického diela Tragédia človeka. Narodil sa 21. 1. 1823.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/610-z-rodiska-spisovatea-imricha-madaa
5. októbra 1897
Narodila sa v Báčskom Petrovci (Srbsko) maliarka Zuzana Medveďová. Zomrela 11. 2. 1985.
http://www.vojvodinaslovakart.com/zuzka-medvedova-1897-1985.html
9. októbra 1939
Narodil sa v Humennom slovenský spisovateľ a novinár žijúci v Maďarsku Oldřich Kníchal. - Prozaik, dramaturg, redaktor, zahraničný spravodajca, jazykový lektor, publicista, prekladateľ.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/5
11. októbra 2001
Zrekonštruovaný most Márie Valérie cez Dunaj spájajúci Ostrihom so Štúrovom slávnostne odovzdali opäť do užívania za účasti premiérov oboch krajín, Mikuláša Dzurindu (SR) a Viktora Orbána (MR), ako aj komisára Európskej únie pre rozšírenie Güntera Verheugena.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/657817087650604/?type=1
15. októbra 1925
sa narodil osvetár, folklorista, národopisec a spisovateľ Štefan Lami (1925-2010) - Snáď najvýznamnejšia bola jeho osvetová činnosť. Zapojil sa do nej už v útlom veku. Bol významnou osobnosťou maďarského ľudového tanečného hnutia, tancoval vo viacerých profesionálnych tanečných súboroch. Aktívne sa zapájal aj do zberateľskej práce a vedeckého spracovania údajov o kultúre Slovákov v Maďarsku.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/126
Roky obetované kultúre
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/a_magyarorszagi_szlovakok_neprajza_1990/SLO/pages/008_roky.htm
Štefan Lami: Dedinské príbehy (1995)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/stefan_lami_dedinske_pribehy.doc
Štefan Lami: Ľudové rozprávky Slovákov v Maďarsku (1983)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/stefan_lami_ludove_rozpravky.doc
Štefan Lami: Rozprávky spod Pilíša (1982)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/stefan_lami_rozpravky.doc
16. októbra 1710
Narodil sa v oblasti dnešného Žitného ostrova vojvodca, poľný maršal a hlavný veliteľ cisárskych vojsk bojujúcich proti Turkom Andrej Hadík, potomok slovenského zemianskeho rodu. Zomrel 12. 3. 1790.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/484265271672454/?type=1&relevant_count=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Andrej_Hadik
Maršal Andrej Hadík - vojvodca a prezident dvorskej vojnovej rady
http://www.snk.sk/swift_data/source/NBU/Zborniky/Jessenius/Seges.pdf
16. októbra 1994
Zomrel v americkom Clevelande básnik a prekladateľ Karol Strmeň (vl. menom Karol Bekéni), predstaviteľ katolíckej moderny. (Ako deň úmrtia sa uvádza aj 15. alebo 21. október.)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/484494931649488/?type=1&relevant_count=1
Narodil sa 9. apríla 1921 v Slovenskom Mederi (dnes Palárikovo). - http://sk.wikipedia.org/wiki/Karol_Strme%C5%88 - Mozaika z biografie Karola Strmeňa: http://www.snk.sk/swift_data/source/NbiU/Biograficke%20studie/28/bs28_101_106.pdf
Levočskú bielu pani popravili pred 300 rokmi
http://www.teraz.sk/magazin/levocska-biela-pani-poprava/99271-clanok.html
Nespravodlivo popravená: Levočská biela pani bola citlivá žena
http://zivot.azet.sk/clanok/8508/nespravodlivo-popravena-levocska-biela-pani-bola-citliva-zena
Rozumejú dolnozemskí Slováci hovorovej slovenčine?
Prosba o vyplnenie dotazníka a cvičení zameraných na hovorové slová a frázy...
http://www.survio.com/survey/f/L0C8Y9I2E4C2R9V8J
Veda chce žiť!
Iniciatíva za podporu vedy na Slovensku
http://www.vedachcezit.sk/index.php?id=5&lang=sk
26. septembra - Európsky deň jazykov
vyhlásila Rada Európy počas Európskeho roka jazykov 2001
http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sk-SK/Default.aspx
Pocta farárovi, ktorý prekladal Jánovi Kollárovi
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/164-historia1-historia1/1228-pocta-fararovi-ktor-prekladal-janovi-kollarovi
Michal Esztergály (1788-1860) - Z minulosti Peterky - Našli spoločné korene - Cirkevné začiatky - Farári a učitelia majú všetky protokoly písať po maďarsky a farári a učitelia, ktorí dokonale nevedia po maďarsky, nemôžu zostať v povolaniach, alebo si musia nájsť asistentov, ktorí im budú v maďarizácii pomáhať.
V Kovačici pohoda, veselie a vône
Na VI. stretnutí dolnozemských Slovákov Na jarmoku
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/897/v-kovacici-pohoda-veselie-a-vone-na-na-vi-stretnuti-dolnozemskych-slovakov-na-jarmoku
Blíži sa dolnozemský jarmok
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/652173891548257/?type=1&relevant_count=1" https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/652173891548257/?type=1&relevant_count=1
Tohtoročné stretnutie dolnozemských Slovákov Na jarmoku sa bude konať 4. októbra v Kovačici v rámci podujatia Kovačický október. Toto putovné podujatie Slovákov z Maďarska, Rumunska, Chorvátska a Srbska má za cieľ predstaviť tradičnú gastronómiu, ľudové remeslá, tance, spevy a iné formy tradičnej kultúry dolnozemských Slovákov. V súlade s tým, podujatie obsahuje tri celky: stánky tradičných špecialít dolnozemských Slovákov, stánky remeselníkov, resp. ľudovoumeleckých výrobcov a folklórny program na javisku.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/889/na-jarmoku-vi-stretnutie-dolnozemskych-slovakov-otvara-kovacicky-oktober
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3312/kovacicky-oktober-pozyva-na-vi-stretnutie-dolnozemskych-slovakov-na-jarmoku
Slovenskí futbalisti vyhrali nad Španielskom 2:1
Druhý zápas kvalifikácie o ME 2016
http://sport.sme.sk/c/7430381/slovensko-vyhralo-nad-spanielskom-21-druhy-gol-dal-stoch-hlavou.html
Správy Slovenského inštitútu v Budapešti
mzv.sk//budapestsi
Program Slovenského inštitútu v Budapešti
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
Filmový klub SK
Novým akademickým rokom vysokých škôl a univerzít sa začal aj zimný semester slovenského filmového klubu v Budapešti v spoločenských priestoroch Slovenského inštitútu, kde sa 1. októbra 2014 premietal film Nedodržaný sľub režiséra Jiřího Chlumského z roku 2009. Premietanie v slovenskom jazyku so slovenskými titulkami pre študentov slovenčiny a záujemcov o slovenčinu sa realizovalo pri príležitosti 70. výročia holokaustu v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom a Organizáciu slovenskej mládeže v Maďarsku. Filmový klub SK plánuje svoju činnosť na prvú stredu v každom mesiaci.
Mesiac fotografie na ART MARKET Budapest
Mesiac fotografie v Bratislave patrí právom medzi najvýznamnejšie festivaly svojho druhu v Európe. Hlavný organizátor, Stredoeurópsky dom fotografie v posledných rokoch vyvíja intenzívnu aktivitu na prezentačných trhoch výtvarného a fotografického umenia, kde predstavuje aktuálny ročník podujatia. Na ART MARKET Budapest 2014 sa tejto úlohy zhostil riaditeľ Mesiaca fotografie Prof. Václav Macek, ktorý sa zúčastnil aj na okrúhlom stole o pozíciách fotografického umenia nášho regiónu vo veľkých centrách fotoumenia vo svete. Na veľtrhu umenia sa v dňoch 10. - 12. októbra 2014 v komplexe Millenáris prezentovali aj fotografie O. Triaška Stefanovič, aj medzinárodný vedecko-publikačný projekt Dejiny európskej fotografie s prispením Slovenského inštitútu.
Výstava mladých dizajnérov vyšehradskej skupiny
Nová galéria Budapešti (Új Budapest Galéria) v lukratívnych a jedinečných priestoroch kultúrneho centra Bálna, dňa 4. októbra 2014 privítala 10. ročník domácej a 3. ročník medzinárodnej prehliadky umenia dizajnu. Výstavu, ktorej sa ústrednou témou stal bezhraničný dizajn - dizajn, antidizajn a spoločenský dizajn - otvorila Andrea Babčanová, za Medzinárodný vyšehradský fond, ktorý bol hlavným sponzorom podujatia. V galérii novej architektonickej dominanty maďarského hlavného mesta na nábreží Dunaja sa predstavila trojica slovenských tvorcov dizajnu: Marek Jurčiak, Veronika Paluchová a Martin Žabka. Nielen autori nových umeleckých úžitkových predmetov, ale aj výtvarníčka Ilona Németh oslovila širokú verejnosť svojimi objektmi pripomínajúce produkty sériovej výroby nábytku, avšak zbavené pôvodnej funkčnosti. Na vernisáži sa zúčastnilo približne 300 hostí, výstava 10.madeinhungary a 3.medd je od r. 2013 súčasťou veľkej prezentácie Design Week Budapest. Slovenskú účasť na tomto významnom medzinárodnom podujatí podporil Slovenský inštitút. Výstava je verejnosti prístupná do 23. novembra 2014.
Projekt OÁZA s podtitulom „Poézia na všedný deň“
Spisovateľky Jana Beňová a Mila Haugová boli 24. septembra 2014 ďalšími hosťami projektu OÁZA, fóra slovensko-maďarských literárnych kontaktov súčasnosti na pôde Slovenského inštitútu v Budapešti. Dramaturgiu večera pripravila prekladateľka a odborná pracovníčka inštitútu Renáta Deáková, ktorá moderovala podujatie v spolupráci s popredným maďarským spisovateľom Viktorom Horváthom, nositeľom Ceny za literatúru Európskej únie z roku 2012. Slovenský inštitút od septembra pokračuje v novom formáte programov. Po jarnom úspešnom uvedení projektu OÁZA sa septembrové podujatie sústredilo na slovenské autorky, ktoré absolvovali rezidenčné pobyty V4 v Maďarsku a ich tvorba sa postupne stáva známou aj pre maďarské odborné kruhy, resp. vydavateľstvá.
Európsky jazykový koktailový bar 2014
Propagovanie vyučovania cudzieho jazyka v Maďarsku je hlavným poslaním projektu s názvom Európsky jazykový koktailový bar, ktorý sa pod vedením združenia kultúrnych inštitútov v Maďarsku (skratka EUNIC Cluster Hungary) realizuje od roku 2010. Nový ročník podujatia vo veľkolepých priestoroch Talianskeho kultúrneho inštitútu v Budapešti dokázal 26. septembra 2014 osloviť takmer tisíc záujemcov najmä z radov školskej mládeže. Zahraničné kultúrne inštitúty sa celé popoludnie venovali návštevníkom, ktorí sa aktívne zapájali do súťaží a prezentácií jednotlivých jazykov a krajín. Na konci podujatia sa v rámci tomboly rozdali vzácne dary inštitútov návštevníkom jazykového koktailového baru. Tradičným účastníkom bol aj Slovenský inštitút a svojimi novými súťažami dokázal osloviť niekoľko sto návštevníkov, ktorým sa okrem pracovníkov inštitútu venovali aj asistenti, poslucháči vysokých škôl.
Úspešná slovenská účasť na medzinárodnej výstave Galérie Knoll Budapest
Najprestížnejšia súkromná galéria v Maďarsku, filiálka rakúskej Knoll Galerie Wien, si pripomína 25. výročie svojho založenia. Jej najnovšia medzinárodná výstava Unicorn is More Than Nation - The Age of Nation, ktorá bola slávnostne otvorená 25. septembra 2014 za veľkého záujmu odbornej aj laickej verejnosti v centre metropoly Maďarska, je venovaná otázke a téme národa. Rakúsko-slovenský kurátorský tandem, Hans Knoll a Simona Bérešová, oslovil štrnástich európskych autorov, z toho šiestich zo Slovenska, ako napr. víťaza Ceny Oskára Čepana Tomáša Rafu, či popredného mladého konceptualistu Mareka Kvetana. Výstava realizovaná s podporou Slovenského inštitútu v Budapešti je verejnosti prístupná do 22. novembra 2014 v Galérii Knoll (Liszt Ferenc tér 10., Budapest).
Režisérka V. Plančíková získala hlavnú cenu na festivale dokumentárnych filmov v Budapešti
Prvý ročník Medzinárodného festivalu dokumentárneho filmu v Budapešti (BIDF, 25.-28. 9. 2014) sa stal miestom medzinárodnej premiéry nového slovenského filmu režisérky Vladislavy Plančíkovej Felvidék Horná zem. Festivalové premietanie 27. septembra prijalo odborné publikum veľmi priaznivo, a v konečnom hodnotení desiatich súťažných filmov v sekcii Lebo sme slobodní získalo dielo slovenskej režisérky hlavnú cenu poroty. Film pojednávajúci o ľudských osudoch po skončení druhej svetovej vojny získal ocenenie vďaka svojmu nekonvenčnému pohľadu na dejiny a čakajú ho ďalšie prezentácie na medzinárodnej scéne, ale aj medzi krajanmi na Dolnej zemi v Maďarsku, t.j. v regióne ku ktorému sa dej dokumentárneho filmu neoddeliteľne viaže. Festival uskutočnil a slovenskú účasť podporil aj Slovenský inštitút v Budapešti.
Stratení Komlóšania - k 70. výročiu holokaustu v Maďarsku
Slovenský Komlóš a jeho tolerantný svet medzivojnového obdobia sa stal 22. septembra 2014 témou spomienkového večera na Slovenskom inštitúte v Budapešti. Spisovateľ Pál Závada, novinár István Gábor Benedek a mladý historik István Balogh, ako aj moderátorka večera Alžbeta Račková hľadali odpovede na otázky vzťahu veľkých dejín a dejín malých ľudí. Na príčiny narušenia harmonického spolužitia židovských, slovenských a maďarských obyvateľov tejto osady za druhej svetovej vojny. Osobné príbehy, exaktnosť vedca a umelecké stvárnenie historických udalostí sa prelínali večerom plných emócií aj s odstupom siedmych desaťročí. Zaplnená spoločenská miestnosť Slovenského inštitútu, viac ako 90 pozvaných hostí si dôstojne uctili pamiatku bývalej židovskej komunity v Slovenskom Komlóši na Dolnej zemi. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Kruhom priateľov Slovenského Komlóša (Tótkomlós Barátainak Köre Egyesület) pri príležitosti 70. výročia holokaustu v Maďarsku, vizuálnu kulisu tvorili fotografie pomníkov holokaustu na južnom Slovensku.
70. výročie SNP - výstava, beseda a premietanie filmu
Spoločenská miestnosť Slovenského inštitútu v Budapešti sa 16. septembra 2014 stala miestom netradičnej hodiny dejepisu k 70. výročiu Slovenského národného povstania. Historik a prekladateľ Ladislav G. Kovács pútavým spôsobom rozprával o historickom význame SNP, o nových aspektoch výskumu najnovších dejín Slovenska a viedol takmer hodinový úspešný dialóg so žiakmi gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti. K úspechu podujatia veľkou mierou prispela aj výstava MZVaEZ SR Slovenské národné povstanie 1944 - 2014, ktorá poslúžila ako vizuálny podklad k výkladu historika. K pochopeniu významu SNP prispel aj film z dielne RTVS Moje Povstanie, ktorý prostredníctvom šiestich mikropríbehov, a známymi osobnosťami kultúrneho a športového života dokázal odhaliť menej známu tvár tejto historickej udalosti našich dejín, a to osud a hrdinstvo obyčajných ľudí. Obsahové a vizuálne spracovanie krátkych príbehov jazykom zrozumiteľným aj pre generáciu stredoškolákov sa RTVS v synergii s výstavou rezortu zahraničia a prednáškou historika pričinila o prebudenie úprimného záujmu mladých o udalosti, ktoré sú v ich krajine čoraz častejšie interpretované diskutabilne.
Voľby Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku
Únia a Zväz budú mať 16, spolok Identita 7 poslancov
12. októbra 2014 v rámci národnostných volieb registrovaní slovenskí voliči v celoštátnom meradle mali možnosť vybrať si z dvoch listín. Pri 97 % spracovanosti údajov z 12 150 zaregistrovaných voličov sa volieb zúčastnilo 8737, pričom 452 voličských hlasov bolo neplatných. Z celkového počtu hlasov 5695 získala spoločná listina Únie slovenských organizácií v Maďarsku a Zväzu Slovákov v Maďarsku a 2573 listina Slovenského spolku Identita. Na základe tohto výsledku víťazné zoskupenie bude mať v novom 23-člennom Valnom zhromaždení Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku dvojtretinovú väčšinu, čiže 16 poslancov a spolok Identita 7 poslancov.
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/21892-skon-ili-sa-komunalne-a-narodnostne-vo-by
Zmeny systému komunálnych volieb v Maďarsku sa dotkli aj Slovákov
http://www.teraz.sk/zahranicie/komunalne-narodnostne-volby-madarsko/101610-clanok.html
Slováci v Maďarsku chceli byť jednotní ako Nemci
Zmeny systému komunálnych volieb v Maďarsku sa dotkli aj Slovákov
12. októbra 2014 - (tasr)
TASR-video: www.oslovma.hu/XXX/Mlynky-Fuhl-12X2014.mp4
Slovenskí voliči v Maďarsku môžu vďaka zmenám hlasovať nielen za miestnych slovenských poslancov, ale aj za poslancov na župnej úrovni, či kandidátov do Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. - Otvorením 10.300 volebných okrskov sa dnes o 06.00 h začali voľby do miestnych a národnostných samospráv v Maďarsku. V takmer 3200 obciach a mestách môže svoj hlas až do 19.00 h odovzdať 8,2 milióna oprávnených voličov. Samosprávy, ktoré vzniknú v terajších voľbách do miestnych a národnostných samospráv, budú fungovať namiesto doterajších štyroch rokov až päť rokov, povedala v Mlynkoch (Pilisszentkereszt) pre TASR predsedníčka Združenia pilíšskych Slovákov a predsedníčka Slovenskej samosprávy v Mlynkoch Marta Demjénová. Z ďalších najdôležitejších zmien volieb vyzdvihla skutočnosť, že doteraz členov Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) volili zvolení členovia miestnych slovenských samospráv, teraz však už každý volič, ktorý sa zaregistroval na menšinovú voličskú listinu, volí členov CSSM priamo.
Zmeny vedú jednoznačne k zdemokratizovaniu celého procesu a vôbec celého menšinového verejného života, povedal v tejto súvislosti aktivista slovenskej menšiny a redaktor nezávislého slovenského portálu v Maďarsku Imrich Fuhl. „Doteraz to až také demokratické vlastne ani nebolo, že iba 400-500 ľudí volilo členov CSSM. Teraz prakticky už každý z okolo tých 12.000 registrovaných slovenských voličov v Maďarsku hlasuje nielen za miestnych slovenských poslancov, ale aj za poslancov na župnej úrovni a hlasuje aj za kandidátov do CSSM. To znamená, že je to oveľa demokratickejšie,” dodal. „Obrovským úspechom bolo pred týmito terajšími voľbami, že takpovediac veční nepriatelia sa dohodli, a že spoznali, že už to našim Slovákom naozaj ide na nervy, že musíme hovoriť o táboroch a zblížili sa dve najväčšie nominujúce organizácie, ktoré pred štyrmi-ôsmimi rokmi postavili prakticky celú Celoštátnu slovenskú samosprávu - to je Zväz Slovákov v Maďarsku a Únia slovenských organizácií v Maďarsku,” vykreslil situáciu Imrich Fuhl. Podľa jeho slov sa vytvorila tým pádom veľká koalícia. „Mysleli sme si, že konečne budeme takí, ako Nemci v Maďarsku, ktorí odjakživa si tieto vnútorné spory pred voľbami riešia, idú do volieb s jednou spoločnou celoštátnou listinou,” podotkol. „Toto bol iba sen, lebo v tom momente ako sa dohodli tieto dovtedy znepriatelené dve veľké organizácie, hneď sa našli nespokojní, ktorým to nevyhovuje, že je relatívny pokoj a že sa dohodli. Vždy sa nájdu nespokojní, ktorí sa nenašli na určitých listinách, na ktorých si mysleli, že majú miesto. Z istého hľadiska je to možno aj dobré, keď viac listín sa púšťa do boja a sú demokratické voľby a uvidíme, že kto dostane viac hlasov,” dodal Imrich Fuhl.
„Ja tak vidím, že v tomto roku je oveľa väčší záujem ako pred štyrmi rokmi. Konkrétne čo sa týka našej dediny (Mlynky), pred štyrmi rokmi sa u nás zaregistrovalo 320 voličov, a teraz sa zaregistrovalo na slovenskú voličskú listinu viac ako 400 ľudí, takže my sme obnovili pozíciu najslovenskejšej dediny v Maďarsku,” konštatovala Demjénová. Ako spresnila, spomedzi obcí, v ktorých žije slovenská menšina, zaznamenali práve v Mlynkoch najvyšší počet zaregistrovaných Slovákov na národnostnú voličskú listinu. Počtom zaregistrovaných ich predbehli iba mestá Slovenský Komlóš, Sarvaš a Békešská Čaba.
Dnešné voľby do miestnych a národnostných samospráv v Maďarsku sa skončia o 19.00 h. Sú v poradí už siedme po zmene režimu Maďarsku. V tomto roku pristupujú maďarskí voliči k volebným urnám už po tretí raz: v apríli rozhodovali o zložení národného parlamentu a v máji volili svojich zástupcov v Európskom parlamente.
Zábery Imricha Fuhla zo slovenských volieb v pilíšskej obci Mlynky (Pilisszentkereszt)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/658124310953215/?type=1&relevant_count=1
SPOLOČNÉ CIELE - SPOLOČNÁ LISTINA
Potrebujeme každého Slováka v Maďarsku - Namiesto konfrontácie dialóg - Spojme sa - za náš jazyk, kultúru, za Slovákov v Maďarsku! - Hlasujte za našich kandidátov, voľte celoštátnu listinu č. 1!
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/151-aktuality3-aktuality3/1229-spolone-ciele-spolona-listina
Spolu sme silnejší!
Kto je kto na spoločnej celoštátnej listine Únie slovenských organizácií v Maďarsku a Zväzu Slovákov v Maďarsku?
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/dokumenty/178-dokumenty3-dokumenty3/1232-ki-kicsoda-kto-je-kto-unia-a-zvaz
Členov slovenských samospráv bude v Maďarsku voliť o 0,5 percenta menej Slovákov
Počet voličov slovenskej menšiny v Maďarsku, ktorí sa zaregistrovali na menšinové voličské zoznamy k voľbám do menšinových samospráv, klesol oproti voľbám pred štyrmi rokmi o pol percenta na 12.221. Menšinové voľby sa budú konať v nedeľu 12. októbra v rámci komunálnych volieb v Maďarsku. Podľa údajov maďarskej Národnej volebnej kancelárie (NVI) celkový počet voličov do menšinových samospráv stúpol oproti voľbám pred štyrmi rokmi o 13.000. Z 13 uznaných menšín v Maďarsku však nárast počtu voličov dosiahli iba Rómovia, ktorých oproti voľbám v roku 2010 je registrovaných viac o 24.000, čo je 18-percentný nárast. Všetky ostatné menšiny zaznamenali pokles. Najmenší úbytok nastal práve u slovenskej menšiny, najviac voličov stratili Bulhari a Slovinci. Členov samospráv 13 registrovaných menšín v Maďarsku vyberajú voliči na základe prihlásenia sa na menšinové voličské zoznamy v zmysle menšinového zákona novelizovaného v roku 2010. (tasr)
Volieb v Maďarsku sa zúčastní asi polovica voličov, ukázal prieskum
8. októbra 2014 - (tasr)
Komunálnych volieb v Maďarsku, ktoré sa konajú v nedeľu 12. októbra, by sa zúčastnilo menej než 50 percent oprávnených voličov, vyplýva z dnes zverejnených výsledkov prieskumu verejnej mienky inštitútu Medián. Podľa spravodajského servera Origo.hu najväčšiu podporu si s 37 percentami zachovávajú strany vládneho bloku Fidesz-KDNP. Druhé miesto si udržiava ultrapravicový Jobbik s 15-percentnou podporou. Jobbik rovnakú podporu dosiahol v marci, vtedy to bola rekordná úroveň. Tábor priaznivcov Maďarskej socialistickej strany (MSZP) sa z jarných 13-15 percent zmenšil na 11 percent. Ľavicová strana Spolu-PM (Együtt-PM) zaznamenala teraz štvorpercentnú podporu, Demokratická koalícia (DK) o percento nižšiu a tri percentá voličov podporili aj ochranársku stranu Politika môže byť iná (LMP). Ochotu zúčastniť sa komunálnych volieb 2014 prejavilo 49 percent opýtaných maďarských voličov, pričom z Budapešťanov by k volebným urnám pristúpilo 53 percent.
Skončili sa komunálne a národnostné voľby
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-skoncili-sa-komunalne-a-na/101671-clanok.html
Pri rodinnej hádke zavraždili kandidáta na starostu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-komunalne-volby-vrazda/101590-clanok.html
Fidesz odkladal reformy do komunálnych volieb, teraz s nimi môže začať
http://hn.hnonline.sk/svet-120/madarsko-caka-obdobie-bez-volieb-orban-slubuje-velke-zmeny-632829
oSlovMa-Knižnica
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552107664888214.1073741889.147596498672668&type=3
Naučte sa po slovensky online a zadarmo: www.slovake.eu/hu
Páči sa mi to - oslovma.hu - facebook.com/oslovma

