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Páči sa mi to - oslovma.hu - facebook.com/oslovma
Orbánovou prioritou sú silné vzťahy s Ruskom a Nemeckom
http://www.aktuality.sk/clanok/269961/orbanovou-prioritou-su-silne-vztahy-s-ruskom-a-nemeckom/
Szijjártó s Lavrovom pripravovali Putinovu návštevu
http://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-s-lavrovom-pripravovali-puti/118526-clanok.html
Maďarsko protestuje proti mobilizácii etnických Maďarov na Ukrajine
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-protestuje-proti-mobilizacii-etnickych-madarov-na-ukrajine/536555
Lázár o návšteve Merkelovej: Dosiahli sme „vážne hospodárske výsledky”
http://www.teraz.sk/zahranicie/lazar-navsteva-merkelova-posilnenie-mada/118343-clanok.html
Maďarské médiá o Merkelovej návšteve: Orbána nešetrila
https://dennikn.sk/40202/madarske-media-o-merkelovej-navsteve-orbana-nesetrila/
Orbán dostal od Merkelovej facku, ale to nestačí
https://dennikn.sk/40000/orban-dostal-od-merkelovej-facku-ale-nestaci/
Maďarská štátna televízia vynechala konflikt Merkelovej s Orbánom
http://www.teraz.sk/zahranicie/merkelova-orban-konflikt-televizia/118179-clanok.html
Orbán sľúbil Merkelovej účasť Nemcov na rozšírení Paksu
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-slubil-merkelovej-ucast-nemc/118220-clanok.html
Expert: Snaha vyvinúť tlak na maďarského predsedu vlády v otázke sankcii je odsúdená na neúspech
http://www.hlavnespravy.sk/expert-snaha-vyvinut-tlak-na-madarskeho-predsedu-vlady-v-otazke-sankcii-je-odsudena-na-neuspech/532991
Orbán: Danke Deutschland!
http://www.hlavnespravy.sk/orban-pocas-tlacovej-konferencie-s-merkelovou-danke-deutschland/533271
Orbán dal Merkelovej uspokojivé odpovede k otázke nemeckých podnikov
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-merkelova-nemecke-podniky/118150-clanok.html
Merkelová nerozumie Orbánovej demokracii
3. februára 2015 - (ik - Pravda)
Nemecká kancelárka poučila maďarského premiéra, že jeho vláda by mala poskytnúť viac priestoru svojim oponentom. Výhrady proti politike Viktora Orbána však Angela Merkelová formulovala s diplomatickým jemnocitom. Jej prvá návšteva Budapešti za päť rokov od príchodu Orbána k moci sa tak neskončila škandálom a musela sklamať prehnané očakávania najradikálnejších oponentov autoritatívneho režimu. Ale ani nádeje Orbánovej vlády, že sa bude môcť zaštítiť plnou podporou najmocnejšej ženy Európy, sa nenaplnili. „Skutočnosť je trocha iná, ako to, čo si v súvislosti s Merkelovej návštevou opozícia vysnívala i to, čo vláda odkomunikovala. Merkelovej ani nenapadlo verejne ponížiť Orbána, ale ani to nie je pravda, že by medzi Berlínom a Budapešťou bolo všetko v najlepšom poriadku. Aj keď medzi oboma krajinami cítiť napätie, nie je v súlade so záujmami ani štýlom Berlína, aby k Orbánovi, ktorý má povesť zlého chlapca EÚ, pristupoval s otvorenou nevraživosťou,” komentoval výsledky rokovaní Merkelovej v Budapešti portál Index.hu. Spolkovú kancelárku v predvečer jej krátkej osemhodinovej návštevy vítali v Budapešti tisíce demonštrantov. V rukách držali transparenty ako „Pani Merkelová, zachráňte Maďarsko” či „Angela naša, zbav nás zlého, chceme zostať občanmi EÚ”. Orbánov Fidesz od jesene minulého roka prišiel o milión svojich stúpencov. Mnohým z nich sa nepáči vzďaľovanie sa vlády od Bruselu a jej približovanie sa k Moskve, čoho prejavom je aj chystaná návšteva šéfa Kremľa. Vladimir Putin, ktorý na Západe čelí medzinárodnej izolácii, je v Budapešti očakávaný dva týždne po Merkelovej. Pravda, Orbán, ktorý bol jedným z najostrejších kritikov protiruských sankcií, pred príchodom Merkelovej zmiernil svoju promoskovskú rétoriku. „Ja nekritizujem sankcie, iba hovorím, že sú protichodné so záujmami Maďarska,” povedal v rozhovore pre Rádio Kossuth. A na včerajšej tlačovej konferencii po rokovaniach s Merkelovou vyslovil nádej, že spoločný postoj EÚ môže napomôcť nastoleniu mieru na Ukrajine. Obaja pritom zdôraznili, že ich krajiny sa nechystajú dodávať Kyjevu zbrane. Merkelová na besede s maďarskými vysokoškolákmi pripomenula, že o sankciách, ktorých cieľom je donútiť Moskvu, aby prestala podporovať ozbrojených separatistov na Ukrajine, musí únia rozhodnúť jednomyseľne. „Pán Orbán je kolega, ktorý je pripravený robiť kompromisy,” ocenila jeho pružnosť. Podľa experta na maďarskoruské vzťahy, sociológa Pála Tamása, postoj Orbána je pre EÚ dôležitý najmä po vzniku novej gréckej vlády koketujúcej s Moskvou. „V ruských predstavách je Orbán ako biblický Jonáš prehltnutý veľrybou, ktorý teraz z brucha vysiela signály,” povedal pre Deutsche Welle. „Ale keďže v bruchu EÚ sú aj iní prehltnutí, Orbánove signály by ich mohli povzbudiť, čo by sa Putinovi veľmi páčilo,” dodal. Orbán ústretový postoj k Moskve vysvetľoval tým, že Budapešti na budúci rok vyprší zmluva na dodávky ruského plynu, od ktorých je úplne závislá. Merkelová mu však oponovala poznámkou, že aj iné krajiny EÚ sú v podobnej situácii, čo však nie je dôvod na narušenie jednotného postoja EÚ. Nemecká kancelárka si neodpustila ani kritické slová na adresu takzvanej neliberálnej demokracie, ako Orbán označuje svoj autoritatívny vládny model. „Hovorili sme o vývoji našich občianskych spoločností, a ja som poukázal na to, že aj keď máte výraznú väčšinu, akú maďarský premiér má, je dôležité si vážiť aj rolu opozície, občianskej spoločnosti, médií. Našej spoločnosť sa darí, keď tieto skupiny zápasia medzi sebou v snahe nájsť najlepší spôsob, ako postupovať vpred, a myslím si, že to je dôležitý model aj pre Maďarsko,” zdôraznila. „Nedokážem pochopiť slovo,neliberálna´ v súvislosti s demokraciou,” dodala.
Orbán nedokázal pred Merkelovou maskovať svoj antidemokratický postoj
- vyhlásil predseda Maďarskej socialistickej strany József Tóbiás
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-nedokazal-pred-merkelovou-maskovat/118030-clanok.html
Na slovíčko s iliberálom
3. februára 2015 - (Peter Schutz - Sme)
Návšteva nemeckej kancelárky v Budapešti približne potvrdila takpovediac umiernené očakávania. Na spoločnej tlačovke s Orbánom vládol chlad, úsmevu by sa jeden nedorezal, avšak otvorená kritika pomerov - v čo mnohí dúfali - z Merkelovej úst tiež neodznela. Maďarská opozícia sa zrejme chytí konfliktného momentu, ktorý vytvorila otázka nemeckého novinára, či „iliberálna demokracia” - čo je Orbánov nový „koncept” - je v súlade s hodnotami Európskej ľudovej strany. Merkelovej odpoveď, že v EPP existujú tri prúdy - kresťanský, sociálny a liberálny - takže nevie, čo si s tým výrazom počať, dávala tušiť, že nie toto je problém, ktorý medzi štyrmi očami riešili. Evidentne neprišla presviedčať partnera, že „hľadať spôsob organizovania spoločnosti, ktorý je odtrhnutý od dogiem a ideológií západnej Európy” (Orbán, júl 2014), nie je dobrý nápad. Hoci viaceré zdroje uvádzajú, že otázky civilnej sféry, korupcie či mediálnej politiky kancelárka nastolila, je zrejmé, že do zápasov na týchto frontoch Nemecko (a Únia) nemá ako zasahovať. Domáca opozícia a občianska spoločnosť si ich musia vybojovať samy. Napomínať a hrešiť Orbána, ktorý má vo frakcii EPP v EP silný výsadok 13 poslancov, je o to chúlostivejšia záležitosť, že v Budapešti Merkelovej išlo najmä o udržanie základnej lojality Maďarska v otázkach spoločného postupu Únie voči Rusku. Tým, že zastavil reverz na Ukrajinu (už ho obnovil), dal Orbán jasne na známosť nielen to, že krízu za humnom vníma len najužšou optikou (údajného) národného záujmu, ale i to, že - na rozdiel od Fica - sa nebojí ani položiť nohu medzi dvere politike Bruselu. A keďže presne o dva týždne je v Budapešti Putin, obe návštevy pekne rámcujú Orbánovu akrobaciu na vysokom lane medzi Západom a Východom. Je celkom možné, že za prísľub, že nepodmínuje ruskú politiku Únie a sankcie, „ktoré nie sú v maďarskom národnom záujme”, pýtal Orbán zhovievavosť (podporu) CDU na európskych fórach. Či ju dostal, je otázkou, ale proti darčekovému košu, ktorý privezie Putin z Moskvy, aby si Orbána kúpil, Merkelová nemá čo iné ponúknuť než uhýbanie pohľadom, keď bude Maďarsko s jeho „iliberálnou demokraciou” v EP či EK opäť na programe.
Merkelová si na návšteve Maďarska s Orbánom nerozumela
Problém so slovom liberálny - Orbán síce Merkelovej pobozkal ruku, no bolo cítiť, že vzťahy ochladli...
https://dennikn.sk/39377/merkelova-si-na-navsteve-madarska-s-orbanom-nerozumela/
Merkelová v Budapešti: Nemecko nepodporí Ukrajinu zbraňami
http://agentury.sme.sk/c/7623245/merkelova-v-budapesti-nemecko-nepodpori-ukrajinu-zbranami-2.html
Polícia zakázala demonštráciu proti Orbánovi
http://www.hlavnespravy.sk/do-madarska-pride-merkelova-policia-zakazala-demonstraciu-proti-orbanovi/532313
Amnesty International: Merkelová musí vyvinúť nátlak na Orbána
http://www.teraz.sk/zahranicie/amnesty-international-merkelova-orban/117858-clanok.html
V predvečer návštevy Merkelovej proti Orbánovi
http://aktualne.atlas.sk/nazivo-madari-opat-protestuju-proti-orbanovi-chcu-normalnu-krajinu/zahranicie/europa/
Merkelová chce v Maďarsku preberať aj výrazný antisemitizmus
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/917951-merkelova-chce-v-madarsku-preberat-aj-vyrazny-antisemitizmus/
Maďarský premiér nepripúšťa, že by ho Merkelová prišla do Budapešti kritizovať
http://www.hlavnespravy.sk/madarsky-premirer-orban-nepripusta-ze-by-ho-merkelova-prisla-do-budapesti-kritizovat/528963
V deň Merkelovej návštevy v Maďarsku bude demonštrácia proti Orbánovi
http://www.teraz.sk/zahranicie/merkelova-navsteva-madarsko-demonstracia/117398-clanok.html
Berlín potvrdil, že Merkelová 2. februára navštívi Budapešť
http://agentury.sme.sk/c/7614420/berlin-potvrdil-ze-merkelova-2-februara-navstivi-budapest.html
Freedom House sa obáva o demokraciu, pranieruje Maďarsko a Rusko
http://agentury.sme.sk/c/7614462/freedom-house-sa-obava-o-demokraciu-pranieruje-madarsko-a-rusko.html
Chrípková nákaza sa šíri, v mnohých maďarským nemocniciach zakázali návštevy
http://www.teraz.sk/zdravie/madarsko-chripkova-nakaza-sa-siri/118479-clanok.html
Maďarský prezident udelil vlani milosť iba štyrom odsúdeným
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-prezident-ader-udelil-vlani/118488-clanok.html
Frakcia Fideszu sa pripravuje na jarnú schôdzu parlamentu
http://www.teraz.sk/zahranicie/frakcia-fidesz-jarna-schodza-parlament/118385-clanok.html
Fico sa zmieril s Radičovou, podali si ruky a odpustili
http://www.sme.sk/c/7622470/fico-sa-zmieril-s-radicovou-podali-si-ruky-a-odpustili.html
Hedviga Malinová pôjde pred súd
http://www.teraz.sk/slovensko/hedviga-malinova-pojde-pred-sud/118062-clanok.html
Slovensko a Maďarsko zatiaľ NATO vynechá
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/344251-slovensko-a-madarsko-zatial-nato-vynecha/
Slovensko zasiahla smutná správa: Zomrel významný režisér a choreograf Martin Ťapák
http://www.aktuality.sk/clanok/269729/zomrel-vyznamny-slovensky-reziser-a-choreograf-martin-tapak/
Zázračné hlasy zo Slovenska
Edita Gruberová, Štefan Kocán, Simona Houda Šaturová, Miroslav Dvorský a Peter Mikuláš
https://www.facebook.com/oslovma/posts/716651571767155
Slováci v zahraničí môžu veľmi výrazne ovplyvniť výsledky referenda
Slováci v zahraničí, ktorí požiadajú o vydanie voličského preukazu, znížia celkový počet ľudí, z ktorých sa vypočítava 50%-né kvórum potrebné pre platnosť referenda...
http://www.hlavnespravy.sk/slovaci-v-zahranici-pozor-mozete-velmi-podstatne-ovplyvnit-vysledky-referenda/534427
Podrobný popis, ako si vybaviť voličský preukaz, nájdete tu:
http://www.minv.sk/?referendum-preukaz
Proti menšinám sa štve rovnako
Je jedno, či ide o Maďarov alebo gejov - Časť Maďarov používa pred referendom podobné arguenty, aké sa im nepáčia, keď ide o ich práva
https://dennikn.sk/38666/proti-mensinam-sa-stve-rovnako-je-jedno-ci-ide-o-madarov-alebo-gejov/
Projekt N sa premenoval a spustil ostrý web. Zatiaľ je odomknutý
http://medialne.etrend.sk/tlac/projekt-n-sa-premenoval-a-spustil-ostry-web-zatial-je-odomknuty.html
Počas šiestich rokov odišli traja maďarskí lekári denne do zahraničia
http://www.teraz.sk/zahranicie/pocas-siestich-rokov-odisli-do-zahranic/117222-clanok.html
Nezamestnanosť v Maďarsku klesla
http://ekonomika.sme.sk/c/7613468/nezamestnanost-v-madarsku-klesla.html
Sorosov investičný fond chce vraj kúpiť veľkého obchodníka s autami
http://www.24hod.sk/sorosov-investicny-fond-chce-vraj-kupit-velkeho-obchodnika-s-autami-cl335026.html
Maďarskí sprejeri doplatili na vlastnú hlúposť
Páchateľov, ktorí poškodili metro a vlak, usvedčil vlastný videozáznam
http://www.teraz.sk/zahranicie/budapest-metro-vandalizmus-videozaznam/117311-clanok.html
Slovensko používa maďarské metódy. Ale striedmo
3. februára 2015 - (Lenka Buchláková - Pravda)
Maďarský premiér Viktor Orbán poradil slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi v máji 2012 daň z finančných transakcií. Kým Maďarsko daň rýchlo zaviedlo, my doteraz čakáme na to, kým sa na dani dohodne viacero krajín EÚ. Ide o typický prípad, keď metóda používaná v Maďarsku inšpiruje aj Slovensko, ale ideme skôr jej striedmejším variantom, ako radikálnou maďarskou cestou. Slovensko podobne zaviedlo bankovú daň, ktorú tento rok zmiernilo, kým Maďarsko ju predĺžilo a pustilo sa do vojny s bankami. Slovensko podľa vzoru Maďarska zvýšilo aj dane pre veľké regulované firmy, ale nie do takej miery, aby húfne zamávali na odchod. V Maďarsku sa začali predávať cigarety len v stánkoch so štátnou licenciou, Slovensko si vystačilo so zvýšením dane z cigariet. Naopak, zdaňovať sladké nápoje sme podľa vzoru Maďarov ani nezačali, keďže daňový výnos by nestál za špekulácie, ktoré by daň mohla vyvolať. Na rozdiel od Maďarska bude mať Slovensko počas nedieľ obchody otvorené, keďže vláda o zmene neuvažuje. Pri čase strávenom v práci mnoho ľudí nemá kedy ani nakupovať, nehovoriac už o dosahu na biznis a výber daní. Maďarská cesta „trestania” zahraničných obchodných reťazcov či výrazného zdaňovania bánk a vybraných sektorov hospodárstva prekročila únosnú mieru a ohrozuje investície v krajine, ako aj príjmy štátneho rozpočtu. Krátkodobo môžu vysoké dane fungovať, ale dlhodobo môžu uštvať podnikateľov a v konečnom dôsledku oslabiť konkurenciu a vyvolať tak zdražovanie. Navyše, od marca tohto roka zakáže Orbánova vláda nedeľný predaj, čo môže podľa kritikov priniesť v krajine ďalšie prepúšťanie. V Maďarsku zvýšené dane platia energetické podniky, telekomunikačné firmy a veľké obchodné reťazce, kým, naopak, malé firmy s ročným obratom do milióna eur platia len 10-percentnú daň z príjmu. Krajina má takisto najvyšší bankový odvod v EÚ. Zdroje agentúry Reuters blízke odvetviu uviedli, že odchod z Maďarska zvažujú rakúske skupiny Raiffeisen a Erste a talianska Intesa Sanpaolo. Naši južní susedia v porovnaní s pôvodnými návrhmi dvojnásobne zvýšili daň z finančných transakcií na úroveň 0,2 percenta. Na odlev investorov z krajiny upozorňuje viacero tamojších renomovaných ekonómov. Poslanci maďarského parlamentu takisto schválili zákon, ktorým od 15. marca tohto roka zavádzajú zákaz zamestnávať v nedeľu v obchodnom sektore. Výnimkou sú obchody s rozlohou do 200 štvorcových metrov, v ktorých však môžu pracovať iba majitelia, prípadne ich rodinní príslušníci. Ďalšou výnimkou je, že otvorené môžu byť aj obchody, ktoré predávajú výhradne pekárenské a mliekarenské výrobky, novinové stánky a kvetinárstva v presne stanovených hodinách. Zákaz neplatí ani pre lekárne a obchody na čerpacích staniciach, železničných staniciach, letiskách a ďalších verejných zariadeniach. Proti návrhu zákona sa už dávnejšie zdvihla vlna odporu najmä obchodných reťazcov, ktoré vidia v právnej norme potláčanie konkurencie, ale aj odborárov zamestnancov, ktorí namietajú, že si takto nebudú môcť pracovníci v obchode privyrobiť na príplatkoch za nedeľu a podľa kritikov v konečnom dôsledku zákon spôsobí aj stratu pracovných miest v tomto sektore. Na Slovensku prišla s podobnou iniciatívou strana KDH, ktorá chce rozšíriť počet dní, počas ktorých nebude možné nariadiť prácu, ktorou je maloobchodný predaj, o všetky nedele a štátom uznané sviatky. Niekdajšia úprava Zákonníka práce priniesla zmenu, na základe ktorej zamestnancovi nemožno nariadiť prácu 1. januára, na Veľkonočnú nedeľu, Štedrý deň po 12. h a 25. decembra. Kresťanským demokratom sa to však zdá málo. Zákaz nariadiť prácu v nedeľu a počas štátom uznaných sviatkov v maloobchodnom predaji by však podľa analýz obchodníkov pripravilo o prácu 3 500 ľudí, najmä žien. Medzi hlavné opatrenia, ktoré pomohli Maďarsku krátkodobo stabilizovať verejné financie, patrilo jednorazové znárodnenie súkromných dôchodkových fondov vo výške až 10 percent HDP, asi 10 miliárd eur. Na takýto krok sa v budúcnosti vláda už nikdy nebude môcť spoľahnúť, lebo priestor na znárodnenie súkromných peňazí sa zúžil. Orbánove ekonomické opatrenia pomohli krajine zlepšiť ekonomickú situáciu, ale len krátkodobo. Zhoršujú totiž konkurencieschopnosť krajiny a nepodporujú udržateľný ekonomický rast v budúcnosti. Slabší druhý penzijný pilier požaduje aj súčasná Ficova vláda, ale jej predstavitelia zároveň druhý pilier úplne neodsudzujú a o znárodnení sa neuvažuje.
Maďarské e-shopy zavreli, na webe stále predávajú
27. januára 2015 - (Peter Kremský - ekonomika.sme.sk)
V maďarsko-slovenskom pohraničí sa podarilo odhaliť ďalšiu sieť podvodníkov s vrátením dane z pridanej hodnoty. Maďarský Národný úrad pre dane a clá (NAV) v pondelok informoval o odhalení zločincov, z ktorých dvanástich vzali do vyšetrovacej väzby. Skupina nakupovala najmä spotrebnú elektroniku, ktorú potom fiktívne vyviezla na Slovensko. Tovar ostal v skladoch v Maďarsku, k nám putovali iba faktúry, za ktoré si firmy vyžiadali vrátenie DPH. Tovar potom fiktívne nakúpili späť maďarské podniky, ktoré tiež patrili do zločineckej skupiny. Nakoniec podľa MTI predali tovar so zľavou v internetových obchodoch, čím získali naspäť peniaze, vložené do jeho nákupu a zároveň ešte raz aj daň z pridanej hodnoty. Celkový obrat sa vyšplhal na 81 miliárd forintov (260 mil. eur). Skupina si od maďarských daňových orgánov neoprávnene nárokovala takmer tri miliardy forintov (zhruba 10 miliónov eur) na vratkách DPH. Okrem nelegálnych transakcií obchodovala so spotrebnou elektronikou aj legálne, aby zakryla špekulatívne obchody. Podľa MTI prípad minulý týždeň vyšetrovalo na stovke miest po tri dni 300 finančných vyšetrovateľov, 50 daňových revízorov, 70 colníkov a ďalšie špecializované jednotky. Prehľadávali kancelárie a sklady maďarských spoločností, pričom z nich odviezli 600 vriec účtovných dokladov. Vyšetrovatelia zhabali nehnuteľnosti, bankové účty, hotovosť, autá, šperky a hodinky za jednu miliardu forintov (3,2 mil. eur) a tovar za 1,8 mld. forintov (5,8 mil. eur). NAV pre agentúra TASR povedal, že v kauze odhaleného podvodu s DPH maďarsko-slovenskej siete podnikov nie je podozrivý z trestného činu ani jeden občan SR. Na odhalení však spolupracovala s maďarskými orgánmi aj slovenská strana. Znamená to, že v skupine boli zapojené aj firmy so sídlom na Slovensku, ktorých majiteľmi a konateľmi mohli byť maďarskí občania. Hovorkyňa Finančnej správy Patrícia Macíková hovorí, že prípad nie je ukončený, takže zatiaľ nie je možné poskytovať k nemu bližšie informácie. Prípad, ktorý vyšetruje pobočka agentúry v Győri blízko slovenských hraníc je obrovský najmä vytvoreným fingovaným obratom. Maďarský portál vs.hu píše, že zo zapojenia doň je podozrivých niekoľko spoločností, ktoré prevádzkujú internetové obchody s elektronikou. Menuje pritom okrem iných aj na Slovensku známu sieť Euronics, či portály bemutatoterem.net a ematrix.hu. Euronics je pôvodne holandská franšízingová sieť, ktorej názov sa používa pre samostatné predajne po celej Európe. Slovenské firmy, používajúce túto značku nie sú s maďarskými nijak prepojené. Viac svetla do prípadu vniesla maďarská Národná obchodná inšpekcia (NFH), ktorá v utorok vydala upozornenie, aby nenakupovali tovar cez internetové stránky bemutatoterem.hu, bemutatoterem.net a ematrix.hu. Podľa NFH voči týmto obchodníkom daňové orgány začali trestné stíhanie pre zvlášť závažný trestný čin daňového podvodu. Majetok, sklady a všetky zásoby firiem zadržala daňová správa. Napriek tomu, že ich internetové stránky môžu fungovať a možno cez ne objednať aj zaplatiť tovar, prevádzkovateľ obchodov už nebude môcť tovar dodať, keďže je v rukách orgánov činných v trestnom konaní. Všetky tri stránky, ktoré ponúkajú takmer rovnaký tovar a majú aj veľmi podobný dizajn, ešte včera večer bez problémov fungovali a dalo sa cez ne aj nakupovať. Okrem spotrebnej elektroniky a počítačov ponúkajú aj pneumatiky, či solárne panely. Maďarské firmy sa v posledných rokoch zapájali do mnohých podvodných schém pri nadmerných odpočtoch dane z pridanej hodnoty. Išlo najmä o obchody s cukrom, olejom, ale i farebnými kovmi alebo drevom.
V kauze maďarsko-slovenskej siete s podvodom na DPH nie je podozrivý žiadny Slovák
http://aktualne.atlas.sk/v-kauze-madarsko-slovenskej-siete-s-podvodom-na-dph-nie-je-podozrivy-ziadny-slovak/zahranicie/europa/
Odhalili maďarsko-slovenskú sieť podnikov, ktorá podvádzala s DPH
http://www.teraz.sk/zahranicie/odhalili-madarsko-slovensku-siet-podn/116700-clanok.html
Troch prevádzačov z Rakúska odsúdil maďarský súd na rok väzenia
http://www.teraz.sk/zahranicie/rakusko-madarsky-sud-vazenie/116880-clanok.html
Pri Spišskom Štvrtku havaroval autobus, zomreli dvaja ľudia
https://dennikn.sk/37892/pri-spisskom-stvrtku-havaroval-autobus-zomreli-dvaja-ludia/
Sneženie robilo problémy na celom Slovensku
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/344014-na-cestach-su-pre-sneh-nehody-a-dopravne-obmedzenia/
Vo Vesprémskej župe spôsobilo sneženie vážne problémy na cestách
Pre vozidlá nad 7,5 tony uzatvorili tri cesty - Na štátnej ceste č. 82 uviazlo 30 kamiónov - Počas odstraňovania zapadnutých nákladných áut museli cestu pre premávku úplne uzavrieť - Pre ťažké vozidlá je uzatvorená cesta č. 83 a cesta č. 8
https://www.facebook.com/oslovma/posts/715344331897879
V Zadunajsku sa tvoria na vedľajších cestách záveje
26. januára 2015 - (tasr)
V niekoľkých župách Zadunajska sú viaceré vedľajšie cesty ťažko zjazdné, záveje sa tvoria vo Vesprémskej župe. Diaľnice a hlavné cestné ťahy sú však dobre zjazdné. Maďarská meteorologická služba vydala varovanie druhého stupňa pred závejmi na väčšinu Vesprémskej župy; prvý stupeň výstrahy platí pre Fejérsku, Rábsko-Mošonsko-Šopronskú a Komáromsko-Ostrihomskú župu. Obmedzenie jazdy ťažkých motorových vozidiel, ktoré zaviedli v nedeľu na niektorých cestách kvôli závejom, dnes ráno odvolali. Sneženie a nárazový vietor komplikoval cestnú premávku počas uplynulého víkendu najmä na severozápade Maďarska, k vážnejším dopravným nehodám však nedošlo.
Zasnežený Ostrihom
Zábery Pilíšana voľbou Jozefa Schwarza
https://www.facebook.com/oslovma/posts/713775572054755
Pod Pilíšom - tam je snehu dosť
https://www.facebook.com/oslovma/posts/716215825144063
Pod Pilíšom - tam je náš svet
Literárna antológia slovenských autorov spod Pilíša
www.oslovma.hu/XXX/PilAntol.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/716211728477806
Tajomný kódex - Text, ktorý ešte nikto nerozlúštil
http://www.topky.sk/cl/13/1451987/Madari-vlastnia-tajomny-kodex--Text--ktory-este-nikto-v-historii-nerozlustil-
https://www.facebook.com/oslovma/posts/712672432165069
Koncepcia zachovania a rozvoja maďarskej komunity na Slovensku
http://www.mkp.sk/sk/clanky/spravy/2015/01/24/koncepcia-zachovania-rozvoja-madarskej-komunity-na-slovensku
SMK ponúka riešenie, ako zastaviť úpadok južného Slovenska
http://www.topky.sk/cl/100535/1452369/SMK-ponuka-riesenie--ako-zastavit-upadok-juzneho-Slovenska
Snívaj, Ty naša princezná. - Mamička, ja ešte nechcem umrieť!
http://luteranjaning.blog.pravda.sk/2015/01/24/snivaj-ty-nasa-princezna-mamicka-ja-este-nechcem-umriet-preco/
Edit Miklósová prepisovala historické tabuľky: Životný úspech maďarskej zjazdárky
http://www.cas.sk/clanok/305963/edit-miklosova-prepisovala-historicke-tabulky-zivotny-uspech-madarskej-zjazdarky.html
Maďarská opozícia: Diskusia o migrantoch má odvracať pozornosť od korupcie
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-opozicia-diskusia-o-migrant/116999-clanok.html
Na rokovanie o boji proti terorizmu prišli iba dve strany
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-na-rokovanie-o-boji-proti-ter/117014-clanok.html
Podpora Fideszu ďalej klesla
S 24 % je na úrovni začiatku roka 2013
http://www.teraz.sk/zahranicie/podpora-fideszu-dalej-klesla/117256-clanok.html
Fidesz: Maďarsko by malo prijímanie migrantov sprísniť podľa rakúskeho vzoru
http://www.hlavnespravy.sk/fidesz-madarsko-by-malo-prijimanie-migrantov-sprisnit-podla-rakuskeho-vzoru/524081
Medzinárodnými vlakmi cestovalo v Maďarsku 107 ilegálnych migrantov
http://www.teraz.sk/zahranicie/medzinarodne-vlaky-migranti/116290-clanok.html
Cena benzínu v Maďarsku po štyroch mesiacoch poklesu dnes stúpla
http://www.teraz.sk/zahranicie/cena-benzinu-v-madarsku-stupa-o-cent/116220-clanok.html
Kým na Slovensku sa predajne bauMaxu rozširujú, v Maďarsku končia
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/344357-orban-vyhana-obchodnikov-z-krajiny-posiela-ich-k-nam/
Reťazec BauMax opúšťa Maďarsko
http://www.teraz.sk/ekonomika/retazec-baumax-madarsko/115918-clanok.html
Denne 12 fliaš vína - Maďarskí poslanci môžu piť, koľko vládzu
http://www.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/denne-12-flias-vina-madarski-poslanci-mozu-pit-kolko-vladzu.html
Dňom maďarskej kultúry si pripomínajú Maďari zrod svojej hymny
http://www.teraz.sk/kultura/dnom-madarskej-kultury-si-pripominaj/116010-clanok.html
Vedec, ktorý vynašiel neviditeľný plášť: Slovákov chce dostať na Mars!
http://www.topky.sk/cl/11114/1305667/Vedec--ktory-vynasiel-neviditelny-plast--Slovakov-chce-dostat-na-Mars-
O slovenský objev neviditelného pláště má zájem americká NASA
http://e-svet.e15.cz/technika/o-slovensky-objev-neviditelneho-plaste-ma-zajem-americka-nasa-1154391
Najužitočnejším politikom je Kiska, čaká ho úspešná kariéra
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/915556-najuzitocnejsim-politikom-je-kiska-caka-ho-uspesna-kariera/
Pápež preletel ponad Slovensko, Kiskovi poslal správu
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/342848-papez-preletel-ponad-slovensko-kiskovi-poslal-spravu/
Komárno / Komárom - Slovákov a Maďarov čakajú veľkolepé oslavy
http://www.pluska.sk/regiony/zapadne-slovensko/slovakov-madarov-cakaju-velkolepe-oslavy.html
Szijjártó v Ankare: Turecko zohrá strategickú úlohu v dodávke energií
http://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-v-ankare-turecko-zohra-str/116762-clanok.html
Szijjártó sa stretol so Šefčovičom, hovoril aj o Južnom prúde
http://www.teraz.sk/ekonomika/szijjarto-sefcovic-stretnutie-juzny-prud/115722-clanok.html
Matt Damon sa na svoj nový film pripravuje v Maďarsku
http://www.teraz.sk/magazin/matt-damon-madarsko-novy-film-priprava/115759-clanok.html
Granát nájdený pri ZOO v Budapešti odviezli pyrotechnici
http://www.teraz.sk/zahranicie/granat-zoo-budapest-likvidacia/115731-clanok.html
Reforma podľa Orbána: viac byrokratov s ešte väčšími platmi
Počet politických funkcionárov v Maďarsku sa za Viktora Orbána prudko zvýšil a stále rastie.
https://dennikn.sk/29450/orban-urobil-z-madarska-krajinu-statnych-tajomnikov/
Maďarský trik nie je pre každého
30. januára 2015 - (Neil Buckley - Hospodárske noviny)
Keď pred dvoma týždňami Švajčiarska národná banka (SNB) odstránila strop švajčiarskeho franku a ten sa prudko posilnil, maďarské úrady sa samoľúbo uškŕňali. Za jedinú noc sa stovkám tisícov dlžníkov v Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku a Srbsku s hypotékami vedenými vo frankoch zvýšili splátky o dvadsať percent. Táto rana spôsobila dodatočnú bolesť dlžníkom, ktorí sa po nepríjemnej finančnej kríze, ktorá oslabila miestne meny, nechali nalákať na nižšie úroky na hypotékach vedených v cudzích menách.
Problematické úvery
Nedotklo sa to však spotrebiteľov v Maďarsku, ktorí donedávna v cudzích pôžičkách suverénne viedli a poriadne sa na tom popálili. Po niekoľkoročnej zákopovej vojne sa totiž maďarská vláda minulý rok v novembri dohodla s bankami na konverzii úverov v objeme deväť miliárd eur na forinty podľa vtedajšej trhovej ceny. Pôžičky v zahraničných menách spôsobujú bankám a regulátorom špecifické problémy. Ak majú domácnosti problémy so splátkami, môže to oslabiť spotrebiteľské výdavky a hospodárske oživenie. Ak sa ukáže, že väčší objem poskytnutých úverov je nezdravý, znižujú sa zisky bánk, tie poskytujú menej úverov, čo opäť škodí ekonomike. Lenže konverzia úverov do lokálnej meny môže banky tlačiť do významných strát.
Namočili sa Rakúšania
Úvery vo švajčiarskych frankoch poskytovali najmä rakúske banky ako Erste Bank, Raiffeisen a UniCredit Bank Austria. Podľa ratingovej agentúry Fitch malo na ne posilnenie švajčiarskej meny „zvládnuteľné okamžité účinky”. Očakával sa však nárast výdavkov na nesplácané úvery, ktorý môže vytvárať ďalší tlak na ziskovosť. S výnimkou Raiffeisen platí, že väčšina úverov, ktoré rakúske banky poskytli vo frankoch, bola umiestnená v Rakúsku, kde ich vnímajú lepšie ako eurové pôžičky. Lenže ďalšie stredoeurópske krajiny zápasia s tým, aby zmiernili dosah franku na spotrebiteľov - zatiaľ bez toho, aby zašli tak ďaleko ako v minulosti Maďarsko. V Rumunsku plánujú rozšíriť program na pomoc veriteľom s nízkymi príjmami, aby sa vzťahovala na väčšiu časť dlžníkov s úvermi vo frankoch. Chorvátsky parlament minulý týždeň v zrýchlenej procedúre schválil ročné zmrazenie kurzu švajčiarskeho franku pre hypotekárnych dlžníkov na úroveň pred odstránením stropu. Poliaci vyzvali miestne banky, aby znížili poplatky dlžníkom. Podpredseda poľskej vlády navrhol ďalšie kroky na pomoc 550 tisíckam frankových dlžníkov, ale zároveň dodal, že „nebudú uvažovať” o maďarskom type riešenia.
Orbán trestá
V Poľsku aj Chorvátsku sa však tento rok budú konať voľby, a tak ešte môže narásť politický tlak, aby sa krajiny vybrali maďarským smerom. Mali by byť pri tom opatrné. Maďarský model u viacerých susedov nebude možný - a vláda premiéra Orbána v nepríjemnom zápase s bankami urobila viacero chybných krokov. Budapešť argumentovala tým, že najmä banky so zahraničnými vlastníkmi predávali devízové úvery nesprávnym klientom bez toho, aby im poriadne vysvetlili, do akého rizika vstupujú. Mnohí bankári však tvrdia, že cieľom bolo potrestať ich za „nadmerné” zisky - a žmýkať ich dovtedy, kým svoje maďarské pobočky nepredajú a neprepustia tak maďarskému štátu väčšiu kontrolu nad bankovým sektorom.
Horúcou ihlou
Štát zaťažil banky najvyšším odvodom v Európe a daňou z finančných transakcií, čím znížil ich zisky aj objem poskytnutých úverov. Následný chabo premyslený program v roku 2011 prinútil banky prijať jednorazové splatenie úverov za umelo znížený výmenný kurz. Pomohlo to najmä najbohatším dlžníkom a otriaslo trhmi. Forint padol, čím sa ešte viac zvýšil tlak na menej bonitných dlžníkov, ktorí naďalej splácali devízové úvery. Trhy však napokon koncom minulého roka prijali maďarský konverzný plán, ktorý počítal s konverziou blízko trhového výmenného kurzu. Maďarská centrálna banka navyše poskytla injekciu likvidity v objeme deväť miliárd eur, čo bolo viac, ako banky potrebovali na hedžovanie konverzie, vďaka čomu sa forint neocitol pod tlakom. Lenže Maďarsko zároveň prudko znížilo infláciu a úroky stlačilo na 2,1 percenta. Pre krajiny s vyššími úrokovými mierami - napríklad ako Srbsko s ôsmimi percentami - konverzia úverov do miestnej meny nemá význam, pretože vysoké úrokové miery by výhody negovali.
Radšej opatrne
Ďalšie centrálne banky zasa nemusia mať také možnosti zásobiť banky devízovými rezervami, ako to urobila maďarská. Guvernér Chorvátskej národnej banky Boris Vujčić varoval, že keby chceli napodobniť Maďarsko, stálo by to centrálnu banku 3,2 miliardy eur, čiže tridsať percent rezerv v tvrdých menách. Pokiaľ ide o správanie pred krízou, banky v strednej a vo východnej Európe určite nie sú bez viny. Krajiny, ktoré premýšľajú o ráznych krokoch, aby ochránili svojich dlžníkov s úvermi v cudzích menách, by si však mali dať pozor, či budú banky biť z politických dôvodov. Dlhodobé výhody prinesie skôr rozumné rozloženie záťaže na všetkých zúčastnených.
Orbán zachránil Maďarov pred frankom
http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-sveta-financii-126/orban-zachranil-madarov-pred-frankom-641557
Maďarský štát už ovládol polovicu celého bankového sektora
http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-sveta-financii-126/madarsky-stat-uz-ovladol-polovicu-celeho-bankoveho-sektora-641490
Fidesz: Slovensku sa vstup do eurozóny nevyplatil. Maďarsko bude opatrnejšie
http://www.teraz.sk/ekonomika/fidesz-madarsko-vstup-eurozona-2020/115519-clanok.html
Kandidátka na post veľvyslankyne Maďarska v USA dostala súhlas
http://www.teraz.sk/zahranicie/kandidatka-velvyslankyna-madarsko-usa-su/116114-clanok.html
Washington nevyhovie Budapešti, svojho diplomata nezbaví imunity
Údajná korupcia na maďarskom daňovom úrade sa asi nevyšetrí
http://www.teraz.sk/zahranicie/washington-nevyhovie-budapesti-svojho/115877-clanok.html
Do Budapešti pricestovala nová veľvyslankyňa USA
http://www.teraz.sk/zahranicie/do-budapesti-pricestovala-nova-velvys/115501-clanok.html
Pred deviatimi rokmi zahynulo pri páde lietadla 42 vojakov
Tragická letecká havária slovenského vojenského lietadla sa stala na vrchu Borsó pri maďarskej obci Hejce.
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/912971-pred-deviatimi-rokmi-zahynulo-pri-pade-lietadla-42-vojakov/
Menší maďarský parlament nepriniesol očakávané úspory
http://www.teraz.sk/zahranicie/mensi-madarsky-parlament-nepriniesol/115370-clanok.html
Predseda SNS: Pokiaľ sa na Slovensku nespojíme, roztrhajú nás
http://www.hlavnespravy.sk/danko-pokial-sa-na-slovensku-nespojime-roztrhaju-nas/511655
Prečo Chelemendik chváli Orbána
Rusko pod zámienkou islamskej hrozby dáva dokopy slovenských a maďarských nacionalistov.
https://dennikn.sk/24592/preco-chelemendik-chvali-orbana/
Ruský minister zahraničných vecí chváli spoluprácu s Maďarskom
http://www.hlavnespravy.sk/rusky-minister-zahranicnych-veci-chvali-spolupracu-s-madarskom/521755
Maďarsko má zostať maďarské, vyhlásil po teroristických útokoch Orbán
https://dennikn.sk/24706/madarsko-ma-zostat-madarske-vyhlasil-po-teroristickych-utokoch-orban/
Parlamentný výbor v Maďarsku zhodnotil mieru teroristickej hrozby v Maďarsku
http://www.hlavnespravy.sk/parlamentny-vybor-v-madarsku-zhodnotil-mieru-teroristickej-hrozby-v-madarsku/513283
Maďarský minister vnútra vyhlásil zvýšenú protiteroristickú pohotovosť
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-minister-vnutra-pohotovost/115130-clanok.html
Na megaproces do Bystrice už priviezli Roháča z Maďarska
http://www.hlavnespravy.sk/na-megaproces-do-banskej-bystrice-privezu-jozefa-rohaca-z-madarskej-vaznice/509311
V procese s Potkanom vypočúvali v Maďarsku svedka
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-procese-s-potkanom-vypocuvali-v-sved/118291-clanok.html
Potkana vydá maďarský súd Slovensku iba dočasne
http://www.teraz.sk/slovensko/potkana-vyda-madarsky-sud-slovensku/115030-clanok.html
Maďarské stavebníctvo v novembri posilnilo o 8,8 %
http://agentury.sme.sk/c/7592589/madarske-stavebnictvo-v-novembri-posilnilo-o-88.html
Domáci producenti pálenky v Maďarsku sa musia zaregistrovať
http://www.teraz.sk/ekonomika/domaci-producenti-palenky-v-madarsku/114833-clanok.html
Robbie Williams vystúpi na Szigete
http://www.webnoviny.sk/hudba/clanok/918511-robbie-williams-vystupi-na-szigete/
Sziget je najlepším veľkým festivalom v Európe
http://www.24hod.sk/sziget-je-najlepsim-velkym-festivalom-v-europe-cl332244.html
Domáce zakáľačky sú opäť v móde
http://peniaze.pravda.sk/spotrebitel/clanok/342081-domace-zakalacky-su-opat-v-mode/
Tradičná dolnozemská zabíjačka - Výroba pravej komlóšskej klbásy
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.517387841693530.1073741879.147596498672668&type=3
Maďarský súd nariadil zmazať z portálu Kuruc.info.hu článok popierajúci holokaust
14. januára 2015 - (tasr-mti)
Maďarský súd nariadil zmazať z extrémistického portálu Kuruc.info.hu článok, v ktorom neznámy autor popieral holokaust. Článok, v ktorom spochybnil autor pravdivosť udalostí z koncentračného tábora Osvienčim, zverejnil portál ešte v júli 2013. Prokuratúra hlavného mesta iniciovala vyšetrovanie z podozrenia z trestného činu verejného popierania činov spáchaných národnými socialistami a komunistickými režimami. Trestné stíhanie začali v zmysle novely trestného zákonníka z roku 2012. Polícia pri vyšetrovaní však nedokázala identifikovať autora, ani toho, kto článok publikoval. Prokuratúra preto požiadala súd, aby nariadil zamazanie uvedeného článku. Podľa hovorcu Súdu hlavného mesta Pétera Pótu v zmysle prvostupňového verdiktu americkej spoločnosti, ktorá webovú stránku prevádzkuje, súd poskytol jeden pracovný deň na to, aby zariadil nedostupnosť protiprávneho článku, prípadne ho zmazal z databázy. Maďarský súd požiadal o zariadenie nedostupnosti internetového obsahu teraz prvýkrát. Ak prevádzkovateľ webovej stránky nezrealizuje verdikt súdu, maďarské ministerstvo zahraničných vecí požiada o právnu pomoc orgány USA. Portál Kuruc.info.hu zverejňuje nacionalistické, antisemitské a protirómske publikácie.
Maďari si podľa Orbána cez holokaust vybrali zlo pred dobrom
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/916221-madari-si-podla-orbana-cez-holokaust-vybrali-zlo-pred-dobrom/
V rýchliku z Budapešti do Mníchova odhalili 37 ilegálnych imigrantov
http://www.teraz.sk/zahranicie/rychlik-budapest-mnichov-imigranti/114602-clanok.html
Slovensko nemá súpera. Je jediným kandidátom na organizáciu MS 2019
http://hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/342132-slovensko-nema-supera-je-jedinym-kandidatom-na-organizaciu-ms-2019/
Prezident SR Andrej Kiska udelil desiatim osobnostiam štátne vyznamenania
http://www.teraz.sk/slovensko/prezident-kiska-statne-vyznamenania/114469-clanok.html
Sergej Chelemendik: Maďarský majdan je ďalší krok k vojne v Európe
USA začínajú zamieňať vlády v strednej Európe
http://www.chelemendik.sk/Sergej_Chelemendik_Madarsky_majdan_je_dalsi_krok_k_vojne_v_Europ_1057286974.html
Budapeštianske letisko vybavilo vlani rekordných 9 miliónov pasažierov
http://www.teraz.sk/ekonomika/budapest-letisko-rekord-cestujuci/114467-clanok.html
Ťažký život maďarských vydavateľov
12. januára 2015 - (István Veres - Új Szó)
Ak chce vydavateľstvo získať dotáciu na maďarské diela čakajúce na vydanie, musí predložiť z nich výňatky. Básne a prózu rovnako treba položiť na stôl slovenského úradníka, aby mohol múdro rozhodnúť. Zmysel to nemá, ale je povinnosťou tak urobiť. Úrad vlády najnovšie od vydavateľov žiadajúcich dotáciu na vydanie literárnych diel v menšinovom jazyku požaduje, aby k žiadosti pripojili vo voľnom preklade po dve básne, respektíve po dve strany textu z rukopisu. Od úradu vlády sme sa dozvedeli, že by chceli, aby tí, ktorí nehovoria menšinovým jazykom, na základe toho vedeli posúdiť či je rukopis vhodný na vydanie. Prekladateľka Tünde Mészárosová, odchádzajúca členka komisie zaoberajúcej sa jednorazovými vydaniami tento nový predpis považuje za nezmysel. „Že by vydanie bolo možné posúdiť z takéhoto hľadiska, k tomu by bol potrebný literárny preklad a pravda je, že profilom žiadateľov nie je preklad do slovenského jazyka,” upozorňuje. V žiadostiach je podrobná informácia o dielach, komu sú určené a o ďalších podrobnostiach, dodala na otázku našich novín. Slovenskí členovia komisie sú ostatne najmä úradníci, právnici a ekonómovia. Je medzi nimi jediný odborník, Radoslav Matejov, šéfredaktor literárneho časopisu Knižná revue. „Kvôli tomu jedinému človeku by bolo treba z niekoľko sto súťažných diel predložiť po dve strany do slovenčiny?” kladie otázku Tünde Mészárosová. Navyše predložených niekoľko sto žiadostí je rozdelených medzi členmi komisie, každé posudzujú dvaja členovia. Teda v závislosti od žiadostí jeden člen vidí približne päťdesiat až sedemdesiat žiadostí. A kvôli tomu by bolo treba všetko prekladať. Ak by úrad vlády chcel získať obraz o literárnej kvalite prichádzajúcich rukopisov, mal by pristúpiť k inej metóde, poznamenal na našu otázku Albert Marenčin, riaditeľ vydavateľstva Marenčin PT. „Mali by zaplatiť jedného literárneho prekladateľa. Ak totiž budú rozhodovať na základe zlého prekladu, to je horšie než keby len tak ukázali na projekt povediac, toto podporíme a toto nie,” vyhlásil. Vydavatelia nevedia čo si majú s touto úlohou počať, nie je totiž zvykom vyhotovovať podobné „volné preklady”. „Máme to vhodiť to do Google-prekladača, alebo čo máme robiť?” poznamenal jeden zo žiadateľov, prosiac, aby sa jeho meno neuviedlo. Niekoľkí z tých súťažiacich, ktorí ešte nepredložili požadované časti tak pravdepodobne urobia narýchlo. Termín podania projektov je totiž 19. január, teda budúci týždeň.
Hladiny riek Dunaj a Litava kulminovali, zrušia povodňovú pohotovosť
http://www.teraz.sk/zahranicie/zrusili-povodnovu-pohotovost-dunaj-litav/114396-clanok.html
Maďarsko navštívilo vlani o 6,4 % viac turistov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-navstivilo-vlani-o-64-via/114353-clanok.html
Facebook nás pozná lepšie ako priatelia
http://tech.sme.sk/c/7586869/facebook-nas-pozna-lepsie-ako-priatelia-prezradzame-mu-sukromie.html
V Krásnohorskom Podhradí predstavia známku s motívom Mauzólea Andrášiovcov
http://agentury.sme.sk/c/7587351/v-krasnohorskom-podhradi-predstavia-znamku-s-motivom-mauzolea-andrasiovcov.html
Szijjártó očakáva s nádejou príchod novej veľvyslankyne USA
http://agentury.sme.sk/c/7592616/szijjarto-ocakava-s-nadejou-prichod-novej-velvyslankyne-usa.html
Szijjártó: Je záujmom Maďarska čo najskôr doriešiť otvorené otázky s USA
http://www.hlavnespravy.sk/szijjarto-je-zaujmom-madarska-co-najskor-doriesit-otvorene-otazky-s-usa/502447
Orbán chce odmietaním migrantov zvrátiť odliv priaznivcov Fideszu
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-chce-odmietanim-migrantov-zvrat/114540-clanok.html
Podpora Fideszu stále klesá, môže za to aj daň z internetu
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/910971-podpora-fideszu-stale-klesa-moze-za-to-aj-dan-z-internetu/
Fidesz za tri mesiace stratil milión voličov, stále však vedie
http://www.teraz.sk/zahranicie/fidesz-za-tri-mesiace-stratil-milion-vo/114364-clanok.html
Orbán neskončil s podporou pravicových médií, tvrdí šéf jedného z nich
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-neskoncil-s-podporou-pravicovyc/114879-clanok.html
Viktor Orbán už vraj nebude podporovať jemu blízke súkromné médiá
http://www.teraz.sk/zahranicie/viktor-orban-uz-vraj-nebude-podporova/114747-clanok.html
Stačí pár faktov a Orbánov mýtus sa zrúti
Lož: Vďaka jeho politike, ktorá podporuje podnikanie, sa podarilo ekonomiku vrátiť na rastovú trajektóriu.
https://dennikn.sk/19396/staci-par-faktov-orbanov-mytus-sa-zruti/
Fidesz inicioval diskusiu v parlamente o obmedzení prisťahovalectva
http://www.teraz.sk/zahranicie/fidesz-inicioval-diskusiu-v-parlamente-o/118270-clanok.html
Drsný odkaz maďarskej vládnej strany: Nechceme prisťahovalcov!
http://www.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/drsny-odkaz-madarskej-vladnej-strany-nechceme-pristahovalcov.html
Orbán chce sprísniť prisťahovalectvo, zákon ale zmenia až budúci rok
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-chce-sprisnit-pristahovalectvo/114848-clanok.html
Orbánove vyjadrenie o prisťahovalectve vyvolali kritiku v Maďarsku i v zahraničí
http://www.hlavnespravy.sk/orbanove-vyjadrenie-o-pristahovalectve-vyvolali-kritiku-v-madarsku-i-v-zahranici/502527
Zavraždený francúzsky policajt začínal kariéru v Bratislave a mal vzťah so Slovenkou
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/342197-zavrazdeny-elitny-policajt-zacinal-karieru-v-bratislave-a-mal-vztah-so-slovenkou/
Zvolané parlamentné výbory v Maďarsku zhodnotia riziká terorizmu
http://www.hlavnespravy.sk/zvolane-parlamentne-vybory-v-madarsku-zhodnotia-rizika-terorizmu/505881
Byť prisťahovalcom v Maďarsku
12. januára 2015 - (Lukáš Krivošík - aktuality.sk)
Postrehy premiéra Viktora Orbána k prisťahovaleckej politike netreba démonizovať. Aj keď práve v prípade Maďarska nejde o nástojčivý problém.
Spektrum možností je širšie
Človek nemusí byť fanúšikom režimu strany Fidesz, no myšlienky maďarského predsedu vlády o imigrácii, prednesené v kontexte včerajšieho pochodu v Paríži, zase nie sú až také šokujúce. Podľa zverejnených informácií Viktorovi Orbánovi nevadia ľudia, ktorí sú vo svojej domovskej krajine prenasledovaní a hľadajú politický azyl. Skôr nabáda k zdržanlivosti voči ekonomickému prisťahovalectvu do Európy. Samozrejme, skeptik by tu mohol podotknúť, že odhadom okolo 350 tisíc Maďarov pracuje v bohatšej (najmä nemecky a anglicky hovoriacej) cudzine. A kto vie, možno sa časom pridajú aj nejakí politickí utečenci. No krajiny majú právo hovoriť do toho, kto sa smie prisťahovať na ich územie. Samozrejme, prisťahovalecká politika nie je čiernobiely systém „buď - alebo“. Inak povedané, nevyberáme si medzi absolútnou uzavretosťou na jednej strane a rezignovaním na akúkoľvek kontrolu hraníc na strane druhej. V každej dobe žili ľudia, ktorí cestovali za prácou, vzdelaním, obchodom, či láskou aj cez hranice rôznych štátov a usádzali sa inde, než sa narodili. Vždy to tak bolo a vždy to tak bude. Otázkou je ako tieto pohyby regulovať. Niektoré národy sú navzájom kultúrne kompatibilnejšie ako iné. Je preto prirodzené, že vlády i občania nechcú príliš veľa takého prisťahovalectva, ktorého inakosť by predstavovala priveľkú výzvu pre ich slobodu a bezpečnosť. Rovnako môže byť problémom, keď pod strechou jedného politického a právneho poriadku žijú kultúry, ktorých predstava o zákonoch a móresoch je natoľko odlišná, že činí spolužitie takmer nemožným.
Medzinárodný talent pôjde vždy na dračku
Na druhej strane, netreba ani na každého cudzinca alebo prisťahovalca hľadieť s podozrením ako na potenciálny zdroj kriminality, či terorizmu. Mnohí môžu byť obohatením nielen kultúrnym, ale aj finančným. Napríklad v súťaži Podnikateľ roka sa z času na čas medzi finalistami objavujú biznismeni cudzokrajného pôvodu, ktorých osud nejakým spôsobom zavial na Slovensko, založili tu seriózne firmy a poskytujú solídnu prácu mnohým domácim. Talent sa každá krajina k sebe snaží prilákať. Pre krajiny ako Slovensko alebo Maďarsko bude v 21. storočí zrejme oveľa väčším problémom ako prisťahovalectvo cudzokrajných elementov únik domácich mozgov. Tie, podobne ako kapitál, odídu tam, kde budú mať najlepšie podmienky pre svoje zhodnotenie a sebarealizáciu. No je tu ešte jedna výzva, ktorá síce nie je natoľko naliehavá v prípade Slovenska, no o to vypuklejšia je v prípade nášho južného suseda, ktorý môže slúžiť ako varovný príklad. Ide o úbytok obyvateľstva. Obyvateľov Maďarska bolo najviac v roku 1980 (10,7 miliónov), odvtedy ich počet pomaly klesá až k dnešným 9,9 miliónom. Rozumná prisťahovalecká politika, ktorá si vyberá, komu otvorí vráta, by tento trend mohla stlmiť.
V Győri vysadili z vlaku 250 utečencov smerujúcich do Viedne
http://www.teraz.sk/zahranicie/gyor-madarsko-vlak-utecenci-vieden-250/117901-clanok.html
Fidesz iniciuje, aby bol proces s utečencami urýchlený
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-fidesz-iniciuje-aby-bol-proc/116564-clanok.html
V Budapešti sa navždy rozlúčili s legendárnym Buzánszkym
http://www.teraz.sk/sport/buzanszky-pohreb-futbal/117604-clanok.html
Zomrel legendárny maďarský futbalista Jenő Buzánszky
http://www.profutbal.sk/clanok186389-Zomrel_legendarny_madarsky_obranca_Buzanszky.htm
Audi v Maďarsku lámalo rekordy vo výrobe motorov
http://www.dobrenoviny.sk/c/41154/audi-v-madarsku-lamalo-rekordy-vo-vyrobe-motorov
Britský reťazec Tesco prepustí v Maďarsku vyše 500 zamestnancov
http://www.teraz.sk/ekonomika/britsky-retazec-tesco-prepusti-v-mad/114147-clanok.html
Šetrenie britského Tesca pocítia aj Maďari
http://www.etrend.sk/firmy/trapiace-sa-tesco-skrta-v-madarsku-obchody.html
Okrem Slovenska padali teplotné rekordy aj Maďarsku
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-teplotne-rekordy-pocasie/113998-clanok.html
Mrznúci dážď a zľadovatené cesty komplikovali dopravu
http://aktualne.atlas.sk/mrznuci-dazd-a-zladovatene-cesty-komplikovali-dopravu/zahranicie/europa/
Talianský denník II Giornale: Spolupráca medzi Maďarskom a Ruskom prekáža Spojeným štátom
http://www.hlavnespravy.sk/taliansky-dennik-ii-giornale-spolupraca-medzi-madarskom-a-ruskom-prekaza-spojenym-statom/528149
Podľa Orbána sankcie EÚ proti Rusku sú v príkrom rozpore so záujmami Maďarska
http://www.teraz.sk/zahranicie/sankcie-eu-proti-rusku-rozpor-madarsko/117514-clanok.html
Orbán chce zachovať spoluprácu s Ruskom, aj napriek napätej situácii
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-chce-zachovat-spolupracu-rusko/113780-clanok.html
Orbán: Maďarsko sa musí dohodnúť s Ruskom na dodávkach zemného plynu
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-putin-stretnutie-plyn-dohoda/116361-clanok.html
Maďarsko navrhlo Rusku, aby uskladnilo plyn v jeho zásobníkoch
http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-navrhlo-rusku-aby-uskladnilo/114456-clanok.html
Gazprom preveruje možnosti uskladnenia plynu v maďarských zásobníkoch
http://www.teraz.sk/ekonomika/gazprom-preveruje-moznosti-uskladnenia/117038-clanok.html
Putin pricestuje za Orbánom 17. februára
http://www.teraz.sk/zahranicie/putin-pricestuje-za-orbanom-17-februa/115795-clanok.html
Orbánov mecenáš Putin
Putin prichádza do Maďarska ako človek, ktorý je ochotný financovať orbánovský mafiánsky štát a na nič sa nepýtať. - Prehľad zákaziek, z ktorých bohatne zať V. Orbána - Maďarská národná banka venuje dohromady už viac ako 800 miliónov eur len na jeden z mnohých koníčkov svojho šéfa...
https://dennikn.sk/30828/orbanov-mecenas-putin/
Putin navštívi Orbána dva týždne po Merkelovej
https://dennikn.sk/30660/putin-navstivi-orbana-dva-tyzdne-po-merkelovej/
Orbán chce s Putinom dotiahnuť nový kontrakt o plyne
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/918091-orban-chce-s-putinom-dotiahnut-novy-kontrakt-o-plyne/
Ruský ideológ Dugin Maďarom: Obdobie národných štátov sa končí
http://www.teraz.sk/zahranicie/rusky-ideolog-dugin-madarom-obdobie/117702-clanok.html
Visegrád zachránil v otázke Ukrajiny tvár strednej Európy
8. januára 2015 - (Luboš Palata - komentare.sme.sk)
Vďaka Poliakom sa Slovensko a Maďarsko nestali Putinovým trójskym koňom v EÚ a NATO. - Poľsko v podstate nie je stredoeurópska krajina, je to len stredoeurópsky prisťahovalec. Len pred necelými sedemdesiatimi rokmi bola najzápadnejšia hranica Poľska kdesi pri Ostrave, centrom východného Poľska bola dnešná litovská metropola Vilnius. Dnes ukrajinský Ľvov bol jedným z kultúrnych centier Poľska a poľské bolo napríklad aj v súčasnosti bieloruské Grodno. Poľsko sa z prevažne východoeurópskeho štátu stalo stredoeurópskou krajinou len vďaka tomu, že rozhodnutím Stalina bolo presťahované o niekoľko sto kilometrov na západ, do miest, ktoré mali s Poľskom niečo spoločné azda v ďalekom stredoveku. Zo „získaných krajín“, ako Poliaci dodnes nazývajú bývalé nemecké územia, ktoré dostali od Moskvy ako odškodné za Stalinom v roku 1939 okupovanú polovicu Poľska, bolo vyhnaných do desať miliónov pruských a sliezskych Nemcov. Na rozdiel od iných vyháňaní Nemcov, ktoré sa v strednej Európe po vojne odohrali, Poliaci nemecké mestá a dediny potrebovali pre svojich vlastných vyhnancov, vyhnancov z východného Poľska. Paradoxne tak práve v západných častiach Poľska nájdeme najviac stôp po poľskej vyhnaneckej kultúre z Ľvova, Vilna a ďalších miest mýtického medzivojnového východného Poľska, tak ťažko vybojovaného vo vojne s boľševikmi začiatkom dvadsiatych rokov. Poľska, za ktorým duše miliónov Poliakov dodnes smútia, ktorého príbehy sú súčasťou najlepších poľských literárnych diel a poľských národných dejín, rovnako ako sú husitské vojny súčasťou českých dejín alebo Masarykovo Československo dejín slovenských. Poliaci, ktorí stáročia v rámci poľsko-litovskej únie vládli vo veľkej časti východnej Európy, sú dnes pre strednú Európu požehnaním. V najvážnejšej európskej kríze za posledných päťdesiat rokov, majú ako jediní v strednej Európe poňatie o tom, čo sa na Ukrajine deje. Poliaci majú aj vďaka viac než storočnému pričleneniu Varšavy pod cárske impérium jasno v tom, s čím máme do činenia v prípade neoimperiálneho Ruska Vladimira Putina. Najmä vďaka Poliakom sa stredná Európa, predovšetkým Slovensko Roberta Fica a Maďarsko Viktora Orbána nestali v roku 2014 trójskym koňom Vladimira Putina v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. Visegrádska štvorka zafungovala ako strecha, pod ktorou sa aspoň trocha skryli úlety premiérov Roberta Fica a Viktora Orbána či proruské výlevy českého prezidenta Miloša Zemana. Už to, že ľudia ako Fico alebo Orbán museli korigovať svoje názory pri stretnutiach s Donaldom Tuskom či jeho nástupkyňou Ewou Kopaczovou, malo nezanedbateľný vplyv. Poliaci, ktorí tento rok napriek slovenskému predsedníctvu Visegrádskej štvorke prevzali v kľúčovej otázke Ukrajiny v stredoeurópskom zoskupení vedúcu úlohu, predviedli aj svoju nedocenenú erudíciu, pokiaľ ide o znalosť ukrajinského prostredia a schopnosť sa v ňom orientovať. Pretože, málo platné, slovenské, maďarské a české znalosti ukrajinského prostredia sa končia maximálne na Zakarpatskej Ukrajine a stoja na náhodných stretnutiach s ukrajinskou realitou, ako bolo napríklad pre súčasné postoje Bratislavy určujúce rokovanie Fica s vtedajšou premiérkou Juliou Tymošenkovou počas „plynovej krízy“ začiatkom roka 2006. Maďarský záujem o Ukrajinu sa zasa končí na hraniciach Karpatskej kotliny a na záujmoch tamojšej miniatúrnej maďarskej menšiny, mimochodom len asi desatinovej v porovnaní s počtom ukrajinských Poliakov. Česi aj napriek tomu, že na svojom území majú už dvadsať rokov dvestotisícovú ukrajinskú menšinu, túto začali vnímať až pred niekoľkými mesiacmi, keď dovtedy akoby neviditeľní ľudia, pohŕdavo prezývaní „ukáčka“, vyšli s ukrajinskými vlajkami na pražské Václavské námestie podporiť nezávislosť a suverenitu svojej Ruskom napadnutej krajiny. Práve táto neznalosť Ukrajiny by bola pre ruskú demagógiu, ktorá v podobe informačnej vojny dopĺňa vojnu skutočnú, celkom ideálnym priestorom určeným na rýchle pretiahnutie na stranu Moskvy. To, že sa tak minulý rok nestalo, je okrem iného zásluhou Visegrádskej štvorky a úlohy Poľska v nej. Mnohí z nás dúfali, že sa Visegrádska štvorka, v ktorej každá zúčastnená krajina má skúsenosti s intervenciou a okupáciou, ktoré v minulom storočí prišli z Moskvy, postaví na stranu Ukrajiny jednoznačnejšie, odvážnejšie a principiálnejšie. Že to bude práve táto časť Európy, ktorá bude burcovať na čo najtvrdší postup Európy a Západu proti Rusku okupujúcemu Krym a útočiacemu na východ Ukrajiny. Nestalo sa tak, ale Fico či Orbán aspoň nezabránili sankciám proti Rusku a pomoci EÚ Kyjevu. Pre niekoho je to zúfalo málo, ale vďaka Bohu a Visegrádu za to. Visegrád sa preto v kľúčovej skúške menom Ukrajina osvedčil. Ak by sme ho nemali, museli by sme si ho vymyslieť. Našťastie si ho vymýšľať nemusíme, pretože ho máme.
Maďarskí socialisti chcú od Merkelovej, aby pomohla zbaviť sa Orbána
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarski-socialisti-chcu-od-merkelove/113712-clanok.html
Orbán v Paríži: Doterajšia prisťahovalecká politika EÚ je nepoužiteľná
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-v-parizi-doterajsia-pristaho/114131-clanok.html
Jobbik: Terorizmus sa prisťahoval do Európy, Maďarsko sa musí brániť
http://www.teraz.sk/zahranicie/jobbik-terorizmus-sa-pristahoval-do-eu/113866-clanok.html
V Maďarsku zadržali dvoch Francúzov, zrejme sa chceli pridať k Islamskému štátu
http://www.teraz.sk/zahranicie/zadrzali-dvoch-francuzov-zrejme-sa-ch/113746-clanok.html
V prieskume Nézőpont má Fidesz-KDNP stále výraznú podporu voličov
http://agentury.sme.sk/c/7578665/v-prieskume-nezopont-ma-fidesz-kdnp-stale-vyraznu-podporu-volicov.html
Predseda Jobbiku: Fidesz a MSZP držia Maďarov roky v studenej vojne
http://www.teraz.sk/zahranicie/predseda-jobbik-vona-fidesz-mszp-studena/117723-clanok.html
Gyurcsány: Každá štvrtá maďarská rodina žije v chudobe
http://www.hlavnespravy.sk/gyurcsany-kazda-stvrta-madarska-rodina-zije-v-chudobe/530717
Z verejnoprávnych médií v Maďarsku prepustia 177 ľudí
http://www.teraz.sk/zahranicie/z-verejnopravnych-medii-v-madarsku-p/113730-clanok.html
Rast priemyselnej produkcie v Maďarsku sa v novembri výrazne zrýchlil
http://www.teraz.sk/ekonomika/rast-priemyselnej-produkcie-madarsko/113744-clanok.html
Plynovod z Maďarska na Slovensko by mohol začať fungovať v januári
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/341716-plynovod-z-madarska-na-slovensko-by-mohol-zacat-fungovat-v-januari/
Maďarsko obnovilo dodávky plynu na Ukrajinu
http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-obnovilo-dodavky-plynu-na-ukr/114137-clanok.html
Gazprom by mohol v Maďarsku skladovať viac zemného plynu
http://www.webnoviny.sk/ekonomika/clanok/908841-gazprom-by-mohol-v-madarsku-skladovat-viac-zemneho-plynu/
Rekordný počet žiadostí na ÚSŽZ na podporu projektov krajanov v roku 2015
Najviac zo Srbska (360), z Maďarska (115), Českej republiky (85) a Rumunska (73)
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3502/rekordny-pocet-ziadosti-na-uszz-na-podporu-projektov-krajanov-v-roku-2015
Slováci prichádzali o pasy. Najväčšou príčinou neboli Maďari
http://hn.hnonline.sk/slovensko-119/slovaci-prichadzali-o-pasy-najvacsou-pricinou-neboli-madari-642057
O navrátenie štátneho občianstva môžete požiadať aj v zahraničí
Audio: http://cdn.srv.rtvs.sk/a520/audio/00/0005/000516/00051684-1-Kg5B.mp3
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3497/slovaci-vo-svete-v-rsi-o-navratenie-statneho-obcianstva-mozete-poziadat-na-slovensku-ale-aj-v-zahranici
Rezort vnútra SR o procese prinavrátenia slovenského občianstva
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1041/rezort-vnutra-sr-o-procese-prinavratenia-slovenskeho-obcianstva
Od februára začnú na výnimky vracať občianstvo
O slovenské občianstvo prišlo dosiaľ pre novelu z roku 2010 viac ako 900 ľudí. - O vrátenie občianstva bude treba požiadať - Zákon chcú zmierniť
http://www.sme.sk/c/7589429/od-februara-zacnu-na-vynimky-vracat-obcianstvo.html
Ukrajinský zákaz dvojakého občianstva je podľa Maďarska neprijateľný
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-diplomacia-dvojite-obcianstvo/113394-clanok.html
Maďarskí odborári iniciujú referendum proti zákazu predaja v nedeľu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarski-odborari-iniciuju-referendum/115053-clanok.html
Proti zákazu otvorenia obchodov v nedeľu v Maďarsku pripravujú referendum
http://www.hlavnespravy.sk/proti-zakazu-otvorenia-obchodov-v-nedelu-v-madarsku-pripravuju-referendum/495227
V Novohradskej župe zaznamenali ďalšie mierne zemetrasenie
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-novohradskej-zupe-zaznamenali-dalsi/113509-clanok.html
Maďarský úrad vlády potvrdil prípravu návštevy Vladimira Putina v Budapešti
http://www.hlavnespravy.sk/madarsky-urad-vlady-potvrdil-pripravu-navstevy-vladimira-putina-v-budapesti/495239
Slovák sa dostal medzi Top 10 najšľachetnejších ľudí sveta
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1032/slovak-sa-dostal-medzi-top-10-najslachetnejsich-ludi-sveta
Knižná premiéra Bibliografie Viery Benkovej v Novom Sade
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1033/knizna-premiera-bibliografie-viery-benkovej-v-novom-sade
O Slovákoch v Maďarsku - Tri storočia v týchto končinách
Vyše tri storočia uplynuli odvtedy, ako sa v prvých lokalitách na území dnešného Maďarska usadili Slováci. Naši húževnatí predkovia prišli do týchto krajov - medzi Pilíšske vrchy, cez Novohrad, Zemplín a Bakonské pohorie po žírne roviny Dolnej zeme - z rôznych regiónov severnej časti Uhorska. Hovorili viacerými nárečiami, boli príslušníkmi odlišných konfesií a nositeľmi rôznej kultúry - v súdržné komunity ich vlial spoločný osud, ktorý zdieľali vo svojom novom bydlisku.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/153-politika1-politika1/1269-slovaci-v-maarsku-tri-storoia-v-tchto-koninach
Trubnik / Kürtös - Pilisszentlászlói Hírmondó
https://www.facebook.com/pages/K%C3%BCrt%C3%B6s-Trubnik-Pilisszentl%C3%A1szl%C3%B3-Senv%C3%A1clav/914344848576031
Filozofická fakulta UK v Bratislave: Deň otvorených dverí
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1051/filozoficka-fakulta-uk-v-bratislave-den-otvorenych-dveri
Výzvy a priority zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky 2015
27. januára 2015 - (mzv.sk)
O zameraní slovenskej zahraničnej a európskej politiky v roku 2015 hovoril podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák v dvoch výboroch Národnej rady SR. Členom výboru pre európske záležitosti a zahraničného výboru predstavil hlavné priority rezortu a načrtol výzvy, na ktoré sa MZVaEZ bude zameriavať tento rok. „Staviame na dlhodobej programovej kontinuite našej zahraničnej politiky a reflektujeme na zmenené bezpečnostné prostredie, ktoré priniesol minulý rok,“ konštatoval v úvodnom slove minister M. Lajčák. Slovenská diplomacia sa podľa jeho slov zameria na tieto priority: posilňovanie bezpečnosti Slovenska a širšieho euroatlantického priestoru a angažovanie sa v globálnych otázkach, európska politika, aktívne pôsobenie pri šírení stability a prosperity vo svete, podpora ekonomických záujmov SR a zaistenie služieb občanom prostredníctvom konzulárnej asistencie a kultúrnej a verejnej diplomacie. „Kľúčové faktory pre výkon naše zahraničnej politiky budú tento rok kríza na Ukrajine a veľmi komplikovaný vývoj na Blízkom východe. Zvýšenú pozornosť budeme venovať boju proti terorizmu. Evidujeme aj globálny nárast kybernetických útokov. Naším cieľom musí byť zaistenie efektívnej ochrany kritickej infraštruktúry SR,“ zdôraznil minister M. Lajčák. Pozornosť slovenskej diplomacie sa bude naďalej sústreďovať na pokračujúce predsedníctvo vo V4 a na čoraz intenzívnejšie prípravy na predsedníctvo v Rade Európskej únie. V centre záujmu a aktivít MZVaEZ ostáva aj problematika rozvojovej pomoci, Východné partnerstvo, ekonomická diplomacia a západný Balkán. Poslanci bez ohľadu na stranícku príslušnosť zhodne ocenili Zameranie zahraničnej a európskej politiky na rok 2015. Oba výbory zobrali zameranie bez pripomienok na vedomie a posunuli ho do rozpravy pléna, ktorá sa uskutoční 10. februára.
MS vo varení a jedení bryndzových halušiek
https://www.facebook.com/oslovma/posts/713732392059073
Presný počet slovenských vysťahovalcov sa nedozvieme nikdy
V Amerike lepšie pracovné i životné prostredie - Chýbali kostoly aj kňazi
25. januára 2015 - (František Vnuk - Katolícke noviny)
Mnohí slovenskí vysťahovalci odchádzali za more ilegálne a americké štatistiky zaznamenávajú obyvateľov podľa materinskej reči len od roku 1910. Odtiaľ sa možno dozvedieť, že v roku 1910 žilo v Amerike 281 707 osôb, ktoré sa hlásili k slovenskej národnosti, v roku 1920 ich už bolo 619 866. Príčiny vysťahovalectva do Ameriky boli predovšetkým a nadovšetko ekonomické a sociálne: bieda, nezamestnanosť a nízke zárobky. V ťažkom sociálnom položení sa zraky chudobných a utláčaných Slovákov často túžobne obracali k tejto bohatej zemi za oceánom. Nebolo však ľahké premeniť túžby na skutok. Amerika bola ďaleko; cesta s plavbou cez oceán trvala 3 - 4 týždne, stála veľa peňazí a predstavovala vstup do vzdialeného, cudzieho a neznámeho prostredia. Pre ľudí, ktorí za života necestovali ďalej ako do blízkeho mestečka na jarmok a nepoznali okrem slovenčiny nijakú druhú reč, to bolo podujatie len pre odvážnych a silných. Ale ani tí nedosiahli vždy to, čo hľadali; v nehostinnej cudzine sa často stávali obeťami nesvedomitých vykorisťovateľov a podvodníkov.
Lepšie pracovné i životné prostredie
Celkovo však možno povedať, že väčšina prisťahovalcov našla v Amerike oveľa lepšie pracovné i životné prostredie než to, čo zanechali doma. Mnohí z nich prácou a sporivosťou za 4-5 rokov nazhromaždili kapitál, aký by doma neboli ušetrili za celý život. Ich listy domov - a ešte viacej prikrášlené rozprávania tých, čo sa vrátili do rodného kraja - povzbudzovali aj ďalších, takže do roku 1900 odišlo zo slovenských oblastí Uhorska do Ameriky (podľa konzervatívnych odhadov) asi 310-tisíc ľudí, väčšinou mužov vo veku 18 - 35 rokov. Najviac ich bolo z východného a severozápadného Slovenska. Asi 40 percent sa ich vrátilo, ostatní - i keď pôvodne mali úmysel vrátiť sa domov - sa rozhodli usadiť v Amerike natrvalo. Vládne miesta sa s týmto masovým odlivom obyvateľstva začínajú vážne zaoberať až na prelome 19. a 20. storočia, keď župní úradníci upozorňujú vládu a ministerstvá na neželateľné dôsledky vysťahovalectva. Veľkostatkári sa sťažujú, že niet dosť chlapských pracovných síl najmä na sezónne práce. Armádne kruhy poukazujú, že v prípade mobilizácie by z niektorých oblastí Slovenska 15-25 percent brancov nenarukovalo, pre tože sa vysťahovali do Ameriky. Sociológovia upozorňujú na katastrofálne narušenie rovnováhy spoločenského a rodinného života tým, že počet žien ďaleko prevyšuje počet mužov. Tak napríklad v roku 1910 v Zemplínskej a Šarišskej stolici pripadlo na 1000 mužov 1265 žien, v Trenčianskej až 1 298 žien, kým celouhorský priemer bol 1037 žien na 1000 mužov. Ján Svetoň dôkladným rozborom oficiálnych štatistík zistil, že v rokoch 1869 - 1913 Slovensko utrpelo „okrem írska najväčšiu relatívnu migračnú stratu obyvateľstva, aká za kapitalizmu postihla európske krajiny”. Slovenskí prisťahovalci sa nerozptyľovali po celej Amerike. Obyčajne prichádzali na miesta, kde žili a pracovali ich priatelia, príbuzní a známi, ktorí im pomáhali nájsť zamestnanie, poskytli im ubytovanie, poradili im, ako prekonať začiatočné ťažkosti. Hoci väčšinou to boli sedliacki mládenci a chlapi, len málo ž nich si našlo prácu na farmách. Najviac ich pracovalo v uhoľných baniach, železiarňach, koksovniach, vo fabrikách a na bitúnkoch. Takmer tri štvrtiny slovenských vysťahovalcov žili v piatich amerických štátoch: v Pensylvánii, Ohiu, New Jersey, New Yorku a Illinoise. V roku 1910 tri mestá s najväčšou koncentráciou slovenského obyvateľstva neboli v Uhorsku, ale v Amerike. V Clevelande, Pittsburghu a Chicagu žilo viac Slovákov než v Prešporku, Košiciach alebo v Nitre. Dôležité však bolo, že - v porovnaní s tým, čo nechali doma - aj tieto nedokonalé pomery predstavovali pre slovenských prisťahovalcov zmenu k lepšiemu. Poskytovali im podmienky na ľudskejší život nielen po materiálnej, ale aj duchovnej stránke. A hlavne neboli vystavení národnostnému útlaku.
Chýbali kostoly aj kňazi
Podľa príkladu ostatných národnostných skupín aj Slováci sa začínajú organizovať do záujmových a svojpomocných spolkov. Koncom sedemdesiatych rokov 19. storočia začínajú uvažovať, ako si nahradiť to, čo im okrem rodiny najviac chýba. Chýbal im kostol, kde by sa zhromažďovali na bohoslužby, pri ktorých by zneli slovenské piesne. Chceli mať kňazov, ktorí by im kázali po slovensky, ktorí by ich spovedali, sobášili, krstili a pochovávali v tom štýle, na ktorý boli z domu zvyknutí. K týmto duchovným potrebám sa sympaticky stavali aj miestni biskupi, ktorí ich podporovali v úsilí získať kňazov z rodného kraja. Nešlo to však ľahko, pretože domáca hierarchia bola maďarská a nemala dosť porozumenia pre takúto prácu. Po dlhom naliehaní poslali do Ameriky dvoch slovensky hovoriacich, ale maďarsky zmýšľajúcich kňazov (Ignác Jaskovits a Jozef Kossalko), ktorí prišli do Ameriky v roku 1882. Na naše veľké šťastie v tom istom roku bol vysvätený v Clevelande za kňaza Štefan Furdek, pôvodom z Oravy (narodený v Trstenej 2. septembra 1855).
O slovenskej komunite v USA
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/stranka/55/spojene-staty-americke
Jánovi Belánimu, Slovákovi z Melbourne, udelila kráľovná Alžbeta II. Rad za zásluhy Austrálie
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3488/janovi-belanimu-slovakovi-z-melbourne-udelila-kralovna-alzbeta-ii-rad-za-zasluhy-australie
Slovensko opustili z rôznych dôvodov. Ale písať a používať jazyk neprestali
Päť strhujúcich príbehov slovenských spisovateľov: Kukučín, Dilong, Vámoš, Hronský a Mňačko
https://www.facebook.com/oslovma/posts/714678338631145
Paul Newman by slávil 90, jeho matka bola Slovenka z dedinky Ptičie
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1061/paul-newman-by-slavil-90-jeho-matka-bola-slovenka-z-dedinky-pticie
https://www.facebook.com/oslovma/posts/714109552021357
Nový internetový časopis - podnetný počin pre krajanské deti
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3480/internetovy-casopis-ceruzky-vo-svete--podnetny-pocin-pre-krajanske-deti
VZLET - O mladých Slovákoch v Srbsku
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1084/vzlet-vzletne-o-mladych-slovakoch-v-srbsku-aj-v-roku-2015
http://www.vzlet.rs
Valaly na Vojvodine - Iná slovenčina - Čia vina? (Macerina)
Naši krajania sa národne porusínčili, no slovenčiny sa nevzdali. - Rusíni jazyka slovenského...
https://dennikn.sk/26957/ina-slovencina/
Polemika o identite našich krajanov vo Východoslovenských novinách v rokoch 1966-67
http://ilonas.net/valal/polemika1966-7.html
Kultúrny turizmus vojvodinských Slovákov na ITF SLOVAKIATOUR v Bratislave
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1070/kulturny-turizmus-vojvodinskych-slovakov-na-itf-slovakiatour-v-bratislave
https://www.facebook.com/oslovma/posts/714120832020229
Krst Bibliografie Viery Benkovej v Novom Sade
Múzy v chráme umenia
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1057/muzy-v-chrame-umenia-krst-bibliografie-viery-benkovej-v-novom-sade
Viera Benková
http://www.slovackizavod.org.rs/licnosti/1232
Šesť rokov činnosti Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1048/milina-sklabinska-sest-rokov-cinnosti-ustavu-pre-kulturu-vojvodinskych-slovakov
Slávnostná omša Svätého Cyrila a Metoda
13. februára 2015 v rímskokatolíckom kostole v Mlynkoch
https://www.facebook.com/oslovma/posts/715480658550913
VIII. Pilíšska kavalkáda a šiškový festival v Mlynkoch
https://www.facebook.com/oslovma/posts/711088402323472
14. februára 2015 v Stredisku pilíšskych Slovákov
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.358872697545046.78918.147596498672668&type=3
Etnokultúrne premeny v Mlynkoch v zrkadle kalendárnych a svadobných zvykov
Júlia Marloková-Szabóová: Z dejín obce - Charakteristika jazykového stavu - Hlavné znaky nárečia obce
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/a_magyarorszagi_szlovakok_neprajza_1993/pages/szlovak/004_etnokulturne_premeny.htm
Dolnozemská slovenská klobása je vyslovene slovacicum
Túto klobásu začali vyrábať Slováci, ktorí sa po vyhnaní Turkov prisťahovali a usadili na Veľkej uhorskej nížine. Podobným spôsobom vyrábajú klobásu Slováci usadení v širokom dolnozemskom prostredí bývalého Uhorska, vrátane Vojvodiny a Rumunska. - Viac dní ako klobás - Platilo v rodine roľníka
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/166-historia3-historia3/551-viac-dni-ako-klobas-platilo-v-rodine-ronika
Július Dedinský o čabianskej klobáse
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1134-abianska-klbasa-najlepuo-itemia
Čabianska klobása je slovacikum a nie hungarikum
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/873-lesk-a-bieda-slovenskej-abianskej-klobasy
Fotogaléria: Tradičná dolnozemská zabíjačka - Výroba pravej komlóšskej klbásy
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.517387841693530.1073741879.147596498672668&type=3
Klenovecký syrec získal európsku ochranu
http://www.euractiv.sk/potravinarstvo/clanok/klenovecky-syrec-ziskal-europsku-ochranu-023295
Celoštátne stretnutie národnostných vedúcich v Békešskej Čabe
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.543149649117349.1073741887.147596498672668&type=3
http://www.slovak.hu/program15.pdf
Folkloristi z Vojvodiny v Austrálii
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1042/folkloristi-z-vojvodiny-v-australii
Novoročné zvyky čabianskych Slovákov
http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=9831
Nepovšimnutý pamätník
„Na pamiatku najstaršieho maďarského husára Lászlóa Skultétyho“
http://meapatria.sk/zaujalo-nas/1024/#more-1024
Dedičstvo Baňačky
Ľudové piesne a tradícia folklóru jednej slovenskej komunity v Maďarsku na Zemplíne
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/152-aktuality2-aktuality2/1231-monografia-baaky-s-udovmi-piesami
Ozdobí ulicu v Budapešti slovenská plť z Oravy?
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1068/ozdobi-ulicu-v-budapesti-slovenska-plt-z-oravy
https://www.facebook.com/oslovma/posts/714130322019280
Fašiangový ples budapeštianskych Slovákov
7. februára 2015 v Osvetovom stredisku Attilu Józsefa v XIII. obvode Budapešti - Vystúpia členovia folklórnych súborov Pilíš z Mlynkov a Lipa z Budapešti - Do tanca bude hrať kapela Jozefa Széplakiho Santovská nálada - Kontakt: ssambp@gmail.com
https://www.facebook.com/oslovma/posts/718350494930596
Ples čemerských Slovákov 2015
Slovenská samospráva v Čemeri 24. februára 2015 po deviaty raz usporiadala v miestnom osvetovom stredisku tradičný batôžkový ples čemerských Slovákov, na ktorom vystúpili členovia tanečného súboru Pilíš a tanečníci skupín Veľká a Malá Furmička. Do tanca hrala kapela Štefana Lúštika.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.712703108828668.1073741935.147596498672668&type=1
Ples pilíšskych Slovákov 2015
24. januára 2015 v športovej hale v Budakalászi - Do tanca hrala kapela Die Spatzen z Verešváru (Pilisvörösvár) - Usporiadateľom XVI. fašiangového plesu pilíšskych Slovákov boli Senváclavčania.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.712242708874708.1073741934.147596498672668&type=1
https://www.facebook.com/oslovma/posts/710214915744154
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1133-na-15-faiangovom-plese-piliskych-slovakov
http://www.oslovma.hu/index.php/en/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/924-xiv-faiangov-ples-piliskych-slovakov
Tradičný batôžkový ples v Čemeri
Slovenská samospráva v Čemeri 24. januára 2015 v osvetovom stredisku S. Petőfiho už deviatykrát usporiada tradičný batôžkový ples čemerských Slovákov. Po kultúrnom programe členov folklórneho súboru Pilíš a tanečných skupín Veľká a Malá Furmička do tanca bude hrať kapela Štefana Lúštika. Lístky v hodnote 2000 forintov si môžete zakúpiť v miestnom Dome slovenských tradícií. - Kontakt: Ildika Horváthová, mobil: 06 30 5552055
Štátna dotácia pre CSSM o 25 % vyššia, než v roku 2014
https://www.facebook.com/slovaci.hu/posts/748823901862342
Súbeh na miesto odborného kultúrneho referenta CSSM
http://www.slovaci.hu/sk/component/content/article/60-oszoe/479-2015-01-14-22-28-53.html
Cena na pamiatku literáta, spolkového činiteľa a lídra slovenskej Dolnej zeme
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3463/cena-ondreja-stefanka-2015
Poslanci CSSM v zemplínskom regióne
10. a 11. januára 2015 - Nové Mesto pod Šiatrom, Széphalom, Baňačka - Obhliadka budovy Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej základnej školy v Novom Meste pod Šiatrom, v ktorej prebiehajú rekonštrukčné práce. - Prednášky o právnom prostredí, v ktorom pôsobí Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM), ako aj miestne a regionálne slovenské samosprávy (Anton Paulik), ďalej o právnych predpisoch regulujúcich oblasť národnostného školstva (Štefan Kraslán). - Neviazané rozhovory, ochutnávka vína - Obhliadka slovenského oblastného domu a stretnutie s predstaviteľmi miestnych Slovákov v regionálnom osvetovom stredisku v Baňačke. - Foto: www.oslovma.hu
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.706204752811837.1073741933.147596498672668&type=1
- Počas druhého januárového víkendu boli členovia Valného zhromaždenia CSSM na dvojdňovom vysunutom zasadnutí na Zemplíne. Prečo ste si vybrali práve zemplínsky región a o čom ste rokovali?
Predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková:
- Ako mnohí z čitateľov Ľudových novín zrejme vedia, pochádzam z Dolnej zeme a viem presne, že ľudia, ktorí bývajú ďaleko od Budapešti, majú pocit, že sú veľmi ďaleko od „ohňa“ - ďaleko od miesta, kde sa veci dejú...
https://www.facebook.com/slovaci.hu/photos/a.735855426492523.1073741829.735715999839799/767886376622761/?type=1&relevant_count=1
NVB udelil uvoľnené mandáty
Január 2015 - (mti - zp / luno)
Na zasadnutí Národného volebného výboru (NVB) udelili tri národnostné mandáty. Svojho mandátu vo Valnom zhromaždení Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM) sa zriekli Ján Fuzik, Juraj Ando a Zuzana Medveďová. NVB udelila uvoľnené mandáty Ildike Klauszovej Fúzikovej, Sylvii Glückovej Šalgaiovej a Ondrejovi Horváthovi. Ustanovujúce zasadnutie VZ CSSM sa konalo 5. novembra minulého roku. V 23-člennom VZ má volebné zoskupenie Únie slovenských organizácií v Maďarsku a Zväzu Slovákov v Maďarsku 16 poslancov a spolok Identita 7 poslancov. V národnostných voľbách z listiny spolku Identita získal mandát bývalý predseda CSSM J. Fuzik, ktorý od apríla zastáva aj funkciu parlamentného národnostného hovorcu a keďže tieto dve funkcie sú nezlučiteľné, svojho mandátu sa zriekol už na ustanovujúcom zasadnutí. Podľa znenia zákona o právach národností v prípade zániku poslaneckého mandátu nadobudnutého na celoštátnej listine, mandát získava buď v poradí ďalší kandidát figurujúci na zozname, alebo iná osoba z listiny, ktorú určí národnostná organizácia zostavujúca listinu. NVB udelila uvoľnené mandáty na základe návrhu spolku Identita. Udelené mandáty nadobudli právoplatnosť 2. januára.
Podpredsedovia CSSM pre Ľudové noviny
Január 2015 - (ef - Ľudové noviny / luno.hu)
- V druhom cykle ste podpredsedom Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, vediete regionálne stredisko Osvetového centra CSSM, na decembrovom valnom zhromaždení Únie slovenských organizácií v Maďarsku vás znovuzvolili za predsedu tejto organizácie. Ako sa vám darí zosúladiť tieto rôznorodé aktivity a ako sa k nim stavia vaša rodina?
Podpredseda CSSM František Zelman:
- Zosúladiť sa to dá, lebo túto prácu vykonávam v záujme Slovákov, komlóšskych Slovákov. Dá sa to. Pracujem v medzinárodnej firme, ktorá sa zaoberá výrobou poľnohospodárskych strojov. Jej sídlo je v Békeši a ja mám na starosti zahraničný obchod. Spolupracujeme s Ruskom, Ukrajinou. Keď mám nejaké povinnosti vo funkciách, ktoré ste uviedli, vyberiem si dovolenku, ale zatiaľ som to dokázal zosúladiť s prácou. Človek musí nejako uživiť rodinu, lebo honoráre, ktoré dostávam za funkcie vykonávané v prospech Slovákov a komlóšskych Slovákov nie sú vysoké, z toho by sme nemohli vyžiť.
A s rodinou to zlaďujem tak, že sú mi najväčšou oporou. Manželka mi pomáha vo všetkom, aj keď sú podujatia Únie, alebo aj v Komlóši. Varí, pečie, proste pomáha. Tak isto mi pomáhajú aj naše deti, ak sú práve doma. Hoci vôbec nemávam voľný víkend, teší ma, že je za nami dobrý rok. V Komlóši sa uskutočnili tradičné podujatia. Funguje u nás divadlo a komlóšski Slováci tu majú aj mandolínový súbor Tremolo, ktorý má dobré výsledky. Podobne dobré výsledky sme dosiahli aj počas volieb, lebo u nás sa zaregistrovalo najviac Slovákov, na čo som veľmi hrdý. Prekáža mi iba to, že mladí odtiaľto odchádzajú. Mladá inteligencia opúšťa Slovenský Komlóš a my na to nemáme prostriedky, aby sme tomu nejako predišli.
X X X
- Ako zužitkujete svoje doterajšie skúsenosti na poste podpredsedu CSSM, resp. aké máte plány?
Podpredseda CSSM Tomáš Nagy:
- Pracoval som vo verejnej správe 16 rokov a tieto skúsenosti by som chcel využiť aj vo svojej terajšej pozícii. Svet sa rýchlo mení a možno, že veci, o ktorých sme si mysleli, že im rozumieme, už nebudú také po polroku. Dopredu sa to nedá vyrátať, ale ak si človek verí, že sa vyzná, môže svojim pomáhať.
Post podpredsedu Celoštátnej slovenskej samosprávy vykonávam v rámci spoločenských aktivít. V profesionálnom živote som sa vrátil do základnej školy, kde vyučujem v 8. ročníku dejepis, štvrtákov slovenčinu a piatakov slovenskú vzdelanosť, a mám aj poobedňajší dozor. Okrem toho som podpredsedom dunaeďházskej slovenskej samosprávy. Predsedníčkou sa stala Eva Tóthová, doterajšia podpredsedníčka, ktorej ale pomáham, veď doteraz ako starosta a predseda slovenského zboru som bol zvyknutý na túto prácu.
Čo sa týka plánov a doterajších skúseností, z postu podpredsedu najvyššieho voleného zboru Slovákov v Maďarsku ich hodnotím pozitívne. Veľmi ma teší, že nie som sám s tým, že s našimi školami, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet, by bolo treba niečo urobiť. Mali by sme nájsť spoločne nejaké riešenie, hoci aj prieskumom v samotných školách, ako vidia svoju budúcnosť, či prežijú, či chcú naďalej vyučovať jazyk (lebo je veľký odpor pre povinných päť hodín týždenne, vrátane slovenskej vzdelanosti), či si robia ich žiaci jazykovú skúšku, alebo by chceli, aby ju robili, a či tieto školy majú ambície, aby ich prevádzkovateľom bola CSSM. Povráva sa, že Klebelsbergovo centrum už nebude iba prevádzkovať tieto školy, a že odborný dozor budú mať tzv. školské úrady, ale ešte nič nie je jasné. Ich prevádzkovateľom by mohla byť taká samospráva, ktorá by svoje školy nielen kontrolovala, ale im aj pomáhala.
Okrem toho už dávnejšie ma zaujíma otázka slovenských obcí, ktoré nepatria ani do jednej z desiatich regionálnych kultúrnych centier. Takou obcou je aj moja rodná dedina, kde máme tanečný súbor a viacej slovenských aktivít. Obce, kde takéto centrá fungujú, majú väčšie možnosti a samozrejme sú na tom lepšie aj finančne a dostávajú viac odbornej pomoci. Aj túto vec by som chcel nejako riešiť.
Konferencia ZSM v Mlynkoch
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1045/ako-dalej-slovaci-v-madarsku-po-konferencii-v-mlynkoch
Pred konferenciou si účastníci pozreli viacgeneračný kultúrny program „Vitajte u nás“, ktorý vznikol v spolupráci žiakov miestnej základnej školy a Slovenského pávieho krúžku v Mlynkoch. - Ruženka Egyedová Baráneková: - Uvedomujeme si, že sa musíme opierať o legislatívu, ale v prvom rade sa musíme spoliehať na seba. Nie je férové vždy žiadať pomoc zvonka. Je čas na spoločenskú a samosprávnu obrodu. - Matej Šipický: - Napriek doterajším činom predchádzajúceho vedenia CSSM, obe strany, t. j. verejné aj občianske, by mali spolupracovať, vypracovať spoločné možnosti s rozumnou deľbou práce. - Alžbeta Hollerová Račková: - V sociálnej oblasti treba zlepšiť, podchytiť školstvo, starostlivosť o seniorov a pomoc sociálne slabším rodinám. - Jozef Schwarz: - Je našou povinnosťou zlepšiť pozíciu aj tých slovenských komunít, ktoré sú doma odjakživa tam, kde žijú aj dnes!
Fotogaléria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.698511353581177.1073741931.147596498672668&type=1
29. a 30. decembra 2014 v Mlynkoch - Samosprávna a občianska sféra / Spolu, ďalej / Po národnostných voľbách / Slováci odjakživa / Naši hovorcovia v parlamente / Kultúrna autonómia - túžobný sen alebo realita? / S kreativitou mládeže / Situácia slovakistiky / Budúcnosť národnostného vzdelávania
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/1260-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku
Po konferencii „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“
Január 2015 - (Atila Rusnák - Ľudové noviny / luno.hu)
Koncom decembra sa v doškoľovacom stredisku BV v Mlynkoch konala najväčšia a najznámejšia konferencia Slovákov v Maďarsku organizovaná ZSM s názvom „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku”. Napriek výstrahám šírených v televízii a rozhlase, počasie bolo „mrazivo slnečné”, cestovanie bolo bez kalamity a iných nežiaducich prekážok.
Spomínané stretnutie je jedinečné svojho druhu, lebo ani jedna národnosť neuskutočňuje podujatie takéhoto typu. Zúčastnení každoročne získajú informácie o problematických sférach národnostného bytia, prípadne sa dozvedia o možnostiach ich riešenia. Okrem toho majú príležitosť na otvorenú výmenu názorov, na živú diskusiu.
Pred konferenciou si účastníci pozreli viacgeneračný kultúrny program Vitajte u nás..., ktorý vznikol v spolupráci žiakov miestnej základnej školy a Slovenského pávieho krúžku v Mlynkoch.
Úvodné slová patrili predsedníčke ZSM Ruženke Egyedovej Baránekovej: „Uvedomujeme si, že sa musíme opierať o legislatívu, ale v prvom rade sa musíme spoliehať na seba. […] Nie je férové vždy žiadať pomoc zvonka. Je čas na spoločenskú a samosprávnu obrodu“. Ďalej dodala, že národnostne uvedomelý človek by mal z vlastného presvedčenia konať, aby svoje pocity zviditeľnil pred maďarskou národnosťou a Slovenskou republikou.
V nasledujúcej časti moderátor konferencie, predseda Kultúrneho výboru CSSM Imrich Fuhl požiadal predsedu Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Mateja Šipického o príspevok. Šipický dospel k názoru, že napriek doterajším činom predchádzajúceho vedenia CSSM, obe strany, t. j. verejné aj občianske, by mali spolupracovať, vypracovať spoločné možnosti s rozumnou deľbou práce.
Predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková vo svojej prednáške vymenovala oblasti, ktoré by sa v budúcnosti mali rozvíjať. Okrem riešenia problematiky prípravy kvalitných slovenských pedagógov v spektre pohľadu je aj kultúrna oblasť. Cieľom je rozvíjať inštitúcie za predpokladu skvalitnenia výkonu, resp. činnosti. K voľbám podotkla, že po prvýkrát v histórii Ľudových novín neboli predstavení kandidáti. V sociálnej oblasti treba zlepšiť, podchytiť školstvo, starostlivosť o seniorov a pomoc sociálne slabším rodinám. Pravidelné dialógy budú prostriedkom pomoci a spoluprácou je možné nedostatky riešiť, resp. eliminovať.
V nasledujúcej časti sa slova ujali reprezentanti srbskej a nemeckej národnosti. Ich skúsenosti a názory pomohli porovnať a prehodnotiť, všimnúť si slabé a silné články politickej a spoločenskej sféry Slovákov žijúcich v Maďarsku. Tento rok pozvanie prijal riaditeľ Srbského inštitútu v Budapešti Pero Lastić a prodekan FF Univerzity ELTE v Budapešti, poslanec Celoštátnej samosprávy Nemcov v Maďarsku Koloman Brenner. Obaja zdôraznili, že takáto národnostná konferencia je jedinečná v Maďarsku, a podelili sa so svojimi vzácnymi skúsenosťami, či už o voľbách alebo o kultúrnej autonómii.
Prvý deň uzatvoril sociológ a publicista Jozef Schwarz. Hovoril o pozícii slovenských komunít vo svete a o ich asimilácii. Podľa jeho slov „je našou povinnosťou zlepšiť pozíciu aj tých slovenských komunít, ktoré sú doma odjakživa tam, kde žijú aj dnes!”
Po ukončení prvého pracovného dňa nasledovala voľná diskusia. Večer spríjemnila posedenie účastníkov živá hudba.
Nasledujúci deň patril mládeži a školstvu. Ako prvý sa prihovoril politológ a prekladateľ Pavol Beňo. V prednáške sa zaoberal otázkou, načo by mali ľudia zamerať hlavnú pozornosť po voľbách do národnostných samospráv.
Nasledoval príspevok predsedu Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku Ondreja Kiszelya, ktorý predstavil vznik a realizáciu projektu Maršuj Komlóš, ako aj možnosti spolupráce s ostatnými župami, mládežníckymi organizáciami v budúcnosti. Profesorka Univerzity ELTE v Budapešti Mária Žiláková hovorila o súčasnom stave slovakistiky vo vysokom školstve. Ide o veľmi krehkú oblasť národnostného školstva, ktorú alarmujúco treba obnoviť, premyslieť, riešiť. Súčasný stav nižšieho školstva predstavil pedagóg Atila Rusnák. Vo svojom príspevku o. i. apeloval aj na osobu učiteľa, na spoluprácu s OSMM, na doškoľovania, aj na vytvorenie a udržiavanie medzinárodnej spolupráce.
Konferencia pokračovala koreferátom predsedu Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov. Claude Baláž dospel k nasledujúcemu záveru: „Slováci, nech žijú kdekoľvek na svete, sú integrálnou súčasťou slovenského národa. Každý Slovák je vzácny a je ich príliš málo na to, aby sa delili, sporili a postupne strácali v prepadlisku dejín. O to je väčšia individuálna i kolektívna zodpovednosť každého z nich za svoje osudy, za svoju budúcnosť. V tomto zmysle musí Slovenská republika plniť nezastupiteľnú úlohu a prebrať plnú zodpovednosť aj za existenciu Slovákov žijúcich v zahraničí, za stav ich národného povedomia a kultúrnu identitu a za kvalitu a rozsah vzťahov s materskou krajinou.”
Po básni poeta Alexandra Kormoša sa prítomným prihovorila organizátorka konferencie Ruženka Egyedová Baráneková, ktorá zhrnula dvojdňové podujatie. Vyjadrila radosť z toho, že Slováci žijúci v Maďarsku otvorene hovoria o svojich problémoch. Skonštatovala, že na budúcoročnej konferencii by si rada vypočula príspevky, ktoré sa budú týkať dosiahnutých výsledkov, teda toho, do akej miery sa podarilo eliminovať načrtnuté problémy.
Dvojdňové podujatie ZSM poskytlo veľa informácií o ďalších postupoch, možnostiach Slovákov žijúcich v Maďarsku v roku 2015. Zúčastnení dozaista neoľutovali svoju prítomnosť. Veríme, že tieto poznatky uplatnia vo svojich komunitách, na pracoviskách.
V. Slovenské rozprávkové poludnie
v Dabašskej základnej škole Františka Rákócziho II.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/708071479291831
Po slovensky v zázračnom svete rozprávok (2012)
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/931-po-slovensky-v-zazranom-svete-rozpravok
Slovenské rozprávkové popoludnie v Dabaši-Šáre (2013)
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/1112-slovenske-rozpravkove-popoludnie-v-dabai-are
Slovenský týždeň v Dabaši-Šáre jubiluje (2014)
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1240-slovensk-tde-v-dabai-are-jubiluje
Pokrstili monografiu Od Zavaru po Vyšehrad
O živote a diele Jozefa Karola Viktorína
http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/zivotna-put-j-k-viktorina-od-zava/16505-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/717037611728551
Pamätný deň Jozefa Viktorína vo Vyšehrade
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/703-pamatn-de-jozefa-viktorina-vo-vyehrade
Vyšehrad bol svedkom multikultúrnej slávnosti
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1153-vyehrad-bol-svedkom-multikulturnej-slavnosti
Slováci v Maďarsku nezabúdajú na Viktorína
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1209-slovaci-v-maarsku-nezabudaju-na-viktorina
Miroslav Lajčák otvoril Európsky rok rozvoja na Slovensku
Video: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ftQd9er62GI
Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák otvoril 28. januára 2015 v Bratislave Európsky rozvojový rok na Slovensku. Na slávnostnom podujatí na pôde MZVaEZ SR zároveň odovzdal ocenenie Dobrovoľník roka 2014 v kategórii oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid Ivane Uličnej, za jej aktivity na vzdelávacích projektoch v Keni. „Je dôležité viac hovoriť o rozvojovej pomoci a o odhodlaných ľuďoch, dobrovoľníkoch, bez ktorých je efektívne poskytovanie rozvojovej pomoci nemysliteľné,“ zdôraznil minister M. Lajčák. „Chceme veriť - a je to aj naša ambícia -, že tento rok sa bude na Slovensku viac hovoriť o tom, čo ako krajina robíme v rozvojovom svete a prečo by sme mali preukazovať solidaritu a zodpovednosť voči tým, ktorí nemajú toľko ako my,“ konštatoval M. Lajčák. Práve s týmto cieľom vymenoval minister troch „veľvyslancov Európskeho rozvojového roka“, aby pomáhali dostávať do povedomia slovenskej verejnosti aktivity rozvojovej spolupráce SR (SlovakAid). Stali sa nimi moderátorka Adela Banášová, spisovateľ Michal Hvorecký a aktivista a spoluzakladateľ Platformy mimovládnych rozvojových organizácií (MVRO) Marián Čaučík. Európsky rok rozvoja bude na Slovensku predstavovať sériu podujatí s rozvojovou problematikou: fotosúťaž, súťaž v kreslení, vzdelávací týždeň vo viacerých slovenských mestách, podujatia v rámci hudobného festivalu Pohoda, filmového festivalu Jeden Svet a podobne. Jednotlivé aktivity zabezpečuje Platforma MVRO a koordinátorom je MZVaEZ SR. (mzv.sk/sibudapest)
Zlatú plaketu MZVaEZ SR Lujze Zirkelbachovej
Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku Rastislav Káčer 28. januára 2015 odovzdal z poverenia podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčák najvyššie rezortné ocenenie dlhoročnej pracovníčke Veľvyslanectva SR a Slovenského inštitútu v Budapešti Lujze Zirkelbachovej za celoživotnú prácu a mimoriadny rozvoj kultúrno-spoločenských vzťahov medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. Na odovzdaní Zlatej plakety boli prítomní slovenskí diplomati a približne 50 pozvaných hostí, osobností slovenského a maďarského verejného a kultúrneho života, ako aj poprední predstavitelia krajanských organizácií v Maďarsku. Celoživotnú činnosť L. Zirkelbachovej priblížil prítomným dlhoročný riaditeľ kultúrneho inštitútu v Budapešti Karol Wlachovský. Udelenie Zlatej plakety ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ako aj slávnostné podujatie na Rezidencii veľvyslanca SR v Maďarsku bolo vyjadrením úcty vzácnej osobe a jej celoživotnej obetavej činnosti v oblasti reprezentovania Slovenska v zahraničí. (mzv.sk/sibudapest)
Historický kalendár
8. januára 1893
Narodil sa v Banskej Bystrici architekt Ladislav (Ladislaus Edward) Hudec, medzi jeho najznámejšie diela patrí šanghajský 22-poschodový Park Hotel spojený s bankou z roku 1934. Bola to prvá výšková stavba v čínskom Šanghaji, ktorá dominovala mestu do roku 1983. Zomrel 26. 10. 1958 v Berkeley (USA).
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/1/ladislaus-edward
9. januára 1999
Zomrel maďarský divadelný a filmový herec Jácint Juhász, laureát Ceny Mari Jászaiovej, ktorého vďaka seriálu „Vivat Beňovský!“ poznali aj televízni diváci na Slovensku. Narodil sa 13. 5. 1943.
http://www.youtube.com/watch?v=O7HVA9NkG-M
11. januára 1800
Narodil sa v Zemnom pri Nových Zámkoch vynálezca, fyzik a matematik Štefan Anián Jedlík, priekopník elektrotechniky v Uhorsku.
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Ani%C3%A1n_Jedl%C3%ADk
Štefan Anián Jedlík, významný slovenský vynálezca, nám dal sódovku
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1035/stefan-anian-jedlik-vyznamny-slovensky-vynalezca-nam-dal-sodovku

14. januára 2010
v Pišpeku (Püspökhatvan) zomrel osvetár, folklorista, národopisec a spisovateľ - jeden z najznámejších predstaviteľov slovenskej inteligencie v Maďarsku Štefan Lami (1925-2010).
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
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=526449600787354&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1
15. januára 1940
sa v Slovenskom Komlóši narodila univerzitná profesorka, kulturologička, etnologička, slovakistka, prvá riaditeľka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (VÚSM) Anna Divičanová.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/187
Gyivicsán Anna egyetemi tanár, a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete tiszteleti munkatársa, alapító igazgatója
http://www.tarsadalmiegyutteles.hu/id-22-gyivicsan_anna.html
16. januára 1847
Narodil sa v Sklabinej po maďarsky píšuci spisovateľ a novinár Kálmán Mikszáth. Rodák zo zmiešanej slovensko-maďarskej Sklabinej v Novohrade je jedným z najčítanejších a najprekladanejších klasikov maďarskej literatúry. V rade románov, noviel a poviedok načrtol s láskavým humorom svoju ironickú fikciu multietnickej uhorskej spoločnosti, ktorej budúcnosť neraz videl v čiernych farbách, ale osud mu nedožičil zažiť jej predpovedaný rozpad. Zomrel 28. 5. 1910.
Kálmán Mikszáth právom náleží aj Slovákom
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/778-kalman-mikszath-pravom-nalei-aj-slovakom
18. januára 1926
Zomrela v Budapešti slávna operná speváčka a herečka Lujza Blahová, ktorá pôsobila na divadelných, operných a operetných pódiách viacerých miest Uhorska, ale najmä v Budapešti. V rokoch 1863-1896 stvárnila vyše sto hlavných úloh v divadelných hrách, vystúpila v 60 operetách, 10 operách. Narodila sa 8. 9. 1850 v Rimavskej Sobote.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/709346209164358
19. januára 1826
Narodil sa v Šúre (Vesprímska stolica, Maďarsko) slovenský matematik a zememerač Michal Algőver, autor prvej po slovensky písanej učebnice - príručky vydanej pod názvom „Počto- a meroveda“. - Aktívne sa zapájal do národno-kultúrneho pohybu - V publicistickej činnosti sa venoval širokému spektru národno-kultúrnych, politických, náboženských a školských problémov. - Zomrel 9. 12. 1908 v Balašských Ďarmotách.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/972-rodak-zo-zadunajska-zakladajucim-lenom-ms
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/709350242497288/?type=1&relevant_count=1
19. januára 2003
Zomrel básnik a prekladateľ Vojtech Kondrót, autor viacerých zbierok ako napríklad Prázdniny šestnásťročného, Rovina stola, Zimopis, Letopis, Definície alebo Mám bosé srdce. - Prekladal z českej, no v drvivej väčšine z maďarskej poézie. - Viedol kútik poézie v Novom slove mladých, kde začínali uverejňovať svoje básne mnohí mladí slovenskí básnici. - Narodil sa 27. 11. 1940.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vojtech_Kondr%C3%B3t
19. januára 2006
Slovenské vojenské lietadlo AN-24 sa zrútilo pri maďarskej obci Hejce. Zo 43 vojakov vracajúcich sa z vojenskej misie v Kosove tragédiu prežil iba nadporučík Martin Farkaš.
Pietna spomienka na vojakov, ktorí zahynuli pri leteckom nešťastí
http://www.teraz.sk/slovensko/os-sr-hejce-spomienka/71055-clanok.html
Domov letelo 43 našich vojakov, pád prežil jeden
Najväčšia tragédia v novodobých dejinách slovenskej armády.
http://www.webnoviny.sk/slovensko/obrazom-pri-obci-hejce-spominali-na-le/780046-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/709354432496869
20. januára 1842
Narodil sa v Budapešti fyzik a astronóm Mikuláš Konkoly-Thege.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5%A1_Konkoly-Thege
V Starej Ďali (dnes Hurbanovo) vybudoval observatórium, ktoré patrilo k najmodernejším vo vtedajšej Európe. Zomrel 17. 2. 1916 v Hurbanove.
http://slovakia.travel/hvezdaren-hurbanovo
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/710124379086541/?type=1&relevant_count=1
21. januára 1835
Zomrel v Ostrihome národnokultúrny dejateľ, prekladateľ, knihovník, cirkevný hodnostár a popredný predstaviteľ bernolákovského hnutia Juraj Palkovič. Narodil sa 24. 4. 1763 vo Veľkých Chlievanoch.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Juraj_Palkovi%C4%8D_%281763_%E2%80%93_1835%29
Juraj Palkovič, prekladateľ Svätého písma
http://www.jezuiti.sk/admin/dok/47fc2d780f75b.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/710589535706692/?type=1&relevant_count=1
21. januára 1823
Narodil sa v Dolnej Strehovej maďarský básnik, dramatik a spisovateľ Imre Madách (Imrich Madáč), autor známeho poetického diela Tragédia človeka. Zomrel 5. 10. 1864 v Dolnej Strehovej.
Z rodiska spisovateľa Imricha Madáča
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/610-z-rodiska-spisovatea-imricha-madaa
Madáčovci donátori dolnostrehovských evanjelikov - Najstaršia história obce Dolná Strehová a jej evanjelického cirkevného zboru je úzko spojená so šľachtickým rodom Madáčovcov (Madáchovcov), ktorí tu mali svoje panstvo plných päť storočí.
História Madáchovho kaštieľa v Dolnej Strehovej
http://madach.mtak.hu/sk/09.htm
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/710590989039880/?type=1&relevant_count=1
22. januára 1451
Prvý zápis v slovenčine v Žilinskej mestskej knihe, dovtedy vedenej len v nemeckom a latinskom jazyku.
http://slovenske-uhorsko.blogspot.hu/2011/12/mestska-kniha-ziliny-1451.html
Život v Žiline v zrkadle jej mestskej knihy
http://www.historyweb.sk/clanky/detail/zivot-v-ziline-v-zrkadle-jej-mestskej-knihy#.Ut8PjfuCumw
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/711072015658444/?type=1&relevant_count=1
23. januára 1734
Narodil sa v Bratislave vynálezca, technik, priekopník hydrotechniky, prekladateľ a publicista Wolfgang Kempelen, konštruktér šachového automatu, prvého písacieho stroja pre slepcov, hovoriaceho stroja a čerpadla vody pre Bratislavský hrad. Zomrel 26. 3. 1804.
http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/wolfgang-von-kempelen-automat/7737-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/711476258951353/?type=1&relevant_count=1
24. januára 1852
Zomrel vo Viedni evanjelický farár, národný buditeľ, slavista, obrodenecký básnik, filozof, filológ a etnograf Ján Kollár, ideológ slovanskej vzájomnosti, ktorého básnická tvorba predstavuje zásadný prelom vo vývine českej a slovenskej poézie prekonávaním klasicistických tendencií a novým vzťahom k citovému životu jednotlivca a spoločenskej problematike. Z jeho rozsiahleho diela sú napríklad známe veršovaný epos Slávy dcéra, alebo dvojzväzkové dielo Národnie zpiewanky. Narodil sa 29. 7. 1793.
Jánovi Kollárovi v Budapešti po dvesto rokoch
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/524-janovi-kollarovi-v-budapeti-po-dvesto-rokoch
27. januára 1919
Zomrel významný maďarský básnik Endre Ady, tvorca literárnej moderny. - Zbierky: Verše, Nové verše, Krv a zlato, Bol by som rád, keby ma milovali, Verše všetajomstiev, Na čele mŕtvych. - Narodil sa 22. 11. 1887.
Ady Endre a szlovák irodalomban:
http://epa.oszk.hu/00000/00001/00231/pdf/itk_EPA00001_1963_03_391-392.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/713433092089003/?type=1&theater
27. januára 1974
Zomrel v Budapešti dolnozemský Slovák, priekopník letectva Andrej Kvas, ktorý lietal na strojoch vlastnej konštrukcie, pričom 1. augusta 1908 absolvoval prvý medzimestský let na území súčasného Slovenska medzi Bratislavou a Trnavou (45 km) za 58 minút vo výške 50-70 metrov. Narodil sa 21. 11. 1883 v Békešskej Čabe.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/216
Koch a Kvas - Zakladatelia letectva v Uhorsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/973-koch-a-kvas-zakladatelia-letectva-v-uhorsku
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/532358826863098/?type=1&theater
31. januára 1868
21 slovenských obcí Spišskej stolice adresovalo uhorskému snemu petíciu s národnostnými požiadavkami: zákonom garantovaná národná rovnoprávnosť, princíp zaokrúhľovania žúp podľa národnostného zloženia obyvateľstva a zavedenie slovenčiny do úradov a súdov.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/534807319951582/?type=1
31. januára 1775
Narodil sa vo Vrbovciach superintendent evanjelickej cirkvi Pavol Jozeffy - Takmer polovicu svojho pracovného života pôsobil medzi dolnozemskými Slovákmi - Postavil sa do čela ochrany slovenského jazyka - Proti zneužívaniu náboženstva na maďarizačné ciele...
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1019-neohrozene-v-slubach-cirkvi-a-naroda
Národno-kultúrny pracovník, neúnavný bojovník za národné práva Slovákov, spisovateľ a iniciátor založenia peňažného podporného spolku v Tisovci. Pavol Jozeffy zomrel 29. 3. 1848.
1. februára 1909
Narodil sa politik, publicista, kultúrny a osvetový pracovník Emanuel Teodor Böhm. - Bránil slovenské práva a stál na čele slovenskej menšiny v Maďarsku. - http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/7 - V roku 1948 odišiel do emigrácie, stal sa významným predstaviteľom spoločensko-politickej, kultúrnej a novinárskej reprezentácie slovenskej emigrácie v západnej Európe a následne Slovákov žijúcich v severnej Amerike.
Nepoznaný velikán okupovaného Slovenska
https://www.facebook.com/notes/emanuel-teodor-b%C3%B6hm/nepoznan%C3%BD-velik%C3%A1n-okupovan%C3%A9ho-slovenska-emanuel-teodor-b%C3%B6hm/139378806123120
1. februára 1878
Narodil sa v Sučanoch novinár, publicista, vysokoškolský pedagóg, štátnik, poslanec uhorského snemu, podpredseda SNS, zakladateľ a redaktor Slovenského denníka a Slovenského týždenníka, jediný medzivojnový premiér ČSR slovenskej národnosti Milan Hodža. - http://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Hod%C5%BEa - Známe je aj jeho hlavné dielo Federation in Central Europe, v ktorom rozpracoval svoju koncepciu federácie stredoeurópskych národov. Zomrel 27. 6. 1944 v USA - Clearwater.
Milan Hodža - slovenský priekopník európskej integrácie
http://www.historiarevue.sk/hr06-01/nato/mhodza.htm
A legnagyobb szlovák politikus
http://ujszo.com/cimkek/fokuszban-milan-hodza/2002/06/27/a-legnagyobb-szlovak-politikus
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/716227328476246/?type=1
2. februára 1860
Narodil sa v Nagykálló (Maďarsko) publicista, bankový riaditeľ a národný pracovník v USA Ivan Daxner, signatár Clevelandskej a Pittsburskej dohody. Zomrel 28. 12. 1935.
2. februára 1849
Narodil sa vo Vyšnom Kubíne básnik, dramatik, prekladateľ a právnik Pavol Országh Hviezdoslav, ktorého dielo patrí k základným a trvalým hodnotám nášho kultúrneho dedičstva. Medzi jeho najznámejšie diela patria básnické skladby Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský a Gábor Vlkolinský, básnická zbierka Krvavé sonety či dráma Herodes a Herodias. Zomrel 8. 11. 1921.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pavol_Orsz%C3%A1gh_Hviezdoslav
https://www.facebook.com/oslovma/posts/716737691758543
5. februára 1925
Narodila sa v Kovačici insitná maliarka Zuzana Chalupová. Zomrela 1. 8. 2001.
http://www.vojvodinaslovakart.com/zuzana-chalupova-1925-2001.html
Teta sveta
http://www.slovackizavod.org.rs/izmogugla/pregled/5407
http://www.slovackizavod.org.rs/vesti/vid/10415
Teta sveta - Nedožité 90. narodeniny Zuzany Chalupovej
Svetoznáma insitná maliarka sa narodila 5. februára 1925 v Kovačici
http://www.slovackizavod.org.rs/vesti/vid/12786
AGR± 30 (1985)
Rockovú skupinu AGR± založili hudobníci z Mlynkov pred 30 rokmi, postupne sa v nej vystriedali viacerí Pilíšania a /bývalí/ žiaci budapeštianskej slovenskej školy.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/161-literatura1-literatura1/899-z-repertoaru-rockovej-skupiny-agr-1985-90
Išlo o slovensko-maďarskú formáciu s vlastnými piesňami, časť ktorých v r. 1988 nahrali v štúdiových podmienkach. - Mp3 na stiahnutie / Letölthető AGR±:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.408759209223061.1073741835.147596498672668&type=3
Dôvody odporu Maďarska k vodnému dielu
Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros mala byť realizovaná ako spoločný projekt. Maďarsko bez oznámenia ukončilo práce, Slovensko realizovalo záložný projekt. / Dostavbe diela po súde v Haagu zabránil nakoniec až Viktor Orbán. / Staviteľ Gabčíkova vidí politické dôvody odporu Maďarska...
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/871-dvody-odporu-maarska-k-vodnemu-dielu
Pred 70 rokmi sa v Jalte stretli Roosevelt, Churchill a Stalin
Pred 70 rokmi sa v Jalte na Kryme začala druhá vrcholná konferencia tzv. „Veľkej trojky” - F. Roosevelta, W. Churchilla a J. V. Stalina
http://agentury.sme.sk/c/7624425/pred-70-rokmi-sa-v-jalte-stretli-roosevelt-churchill-a-stalin.html
Pocta čabianskemu Múzeu M. Munkácsyho
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1069/pocta-cabianskemu-muzeu-m-munkacsyho
Skýtska pocta archeológovi F. Rómerovi v Békešskej Čabe
Na počesť 200. výročia narodenia otca uhorskej archeológie, bratislavského rodáka, trenčianskeho študenta Floriána Rómera je tento rok v Maďarsku rokom archeológie.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1079/skytska-pocta-archeologovi-florianovi-romerovi-v-bekesskej-cabe
Z optiky slnečného svetla a klobásovej vône
Myšlienky k novému románu Pála Závadu - Maďarskou verejnosťou dodnes obchádzané a zamlčané, isté citlivé obdobia druhej svetovej vojny, vrátane aj holokaustu...
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/literatura/162-literatura2-literatura2/1256-z-optiky-slneneho-svetla-a-klobasovej-vne
73. výročie novosadskej razie - Vraždení aj Slováci
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/7721-73-rokov-novosadskej-razie-vrazdeni-aj-slovaci
https://www.facebook.com/oslovma/posts/711107898988189
Husársky kúsok maršala Andreja Hadika
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3477/slovaci-vo-svete-husarsky-kusok-marsala-andreja-hadika
Osobnosti Slovenska
http://herodotosblog.wordpress.com/2012/06/03/nezname-osobnosti-slovenska-andrej-hadik-2/
K 163. výročiu úmrtia Jána Kollára
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1050/pripomienka-k-163-vyrociu-umrtia-jana-kollara-v-prahe
Učiť sa slovenčinu online - ľahko, rýchlo a bezplatne
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/157-kultura3-kultura3/1172-ui-sa-sloveninu-online-ahko-rchlo-a-bezplatne
Cudzincom a krajanom pomáha pri učení slovenčiny portál slovake.eu - Slovenčina modernou formou - Od Békešskej Čaby až po Vladivostok - Pomáha udržiavať kontakt s materinským jazykom, so Slovenskom a jeho kultúrou
http://slovake.eu/sk/
Zoltán B. Valkán: Smrť prichádza ako vykúpenie
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/161-literatura1-literatura1/1275-zoltan-b-valkan-smr-prichadza-ako-vykupenie
https://www.facebook.com/oslovma/posts/713633445402301
Pilíšsky svet v próze Zoltána B. Valkána
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/1068-pilisky-svet-v-proze-zoltana-b-valkana
Poznámky k demografii Slovákov v Maďarsku
L. Deák: - Ak východiskové číslo pre r. 1880 (300.000) postupne zvýšime príslušným prirodzeným prírastkom, dostaneme sa pre r. 1946 k číslu najmenej pol milióna Slovákov. - „Maďarská štatistika nezachytila slovenský pôvod, ale pocit národnej príslušnosti“ - Znižovanie počtu a príťažlivá sila väčšiny
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/573-poznamky-k-demografii-slovakov-v-maarsku
Československo po vojne - Len pre Slovanov
Nemci musia preč - Stalin: Zbavte sa teraz Maďarov! - Čo so Židmi? A s Rómami? - Slovanský štát „nevyšiel“
http://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/342806-ceskoslovensko-po-vojne-len-pre-slovanov/
O Slovákoch v Maďarsku - Tri storočia v týchto končinách
www.oslovma.hu/XXX/SloMaLet.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/703786759720303/?type=1&relevant_count=1
Naučte sa po slovensky online a zadarmo: www.slovake.eu/hu
Páči sa mi to - oslovma.hu - facebook.com/oslovma

