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Slovenskí učitelia v Maďarsku, Rumunsku a na Ukrajine - Poézia a hudba na Moste Márie Valérie - Náhradná téma: Migranti - Utečenci ako Orbánov nástroj upevnenia si moci - Stovka detí zahraničných Slovákov v Martine - Mária Fülöp Erdő v Ružomberku - Rozdiel služieb v Domici a Aggteleku - Etnograf Ondrej Krupa nás navždy opustil - Historický kalendár
Vybral a zostavil: Imrich Fuhl
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2015/ImrSlT06.rtf
Páči sa mi to - oslovma.hu - facebook.com/oslovma
Hľadajú sa prekladatelia do EÚ
http://www.euractiv.sk/buducnost-eu/pr-sprava/job-prekladatelia-do-eu-024024
IGEN a až potom ÁNO: vzor hlasovacieho lístku rieši ministerstvo
http://www.noviny.sk/c/slovensko/igen-a-az-potom-ano-vzor-hlasovacieho-listku-riesi-ministerstvo
Maďarsko bude testovať mobilné telefóny pre väzňov
http://www.aktuality.sk/clanok/301267/madarsko-bude-testovat-mobilne-telefony-pre-vaznov/
V Budapešti sa zrútila budova, pod troskami zomrel muž
http://www.teraz.sk/zahranicie/zrutenie-budovy-v-budapesti-obet/149240-clanok.html
Slovenku na Balatone zachránili rekreanti
http://www.teraz.sk/zahranicie/slovenku-na-balatone-zachranili-rekrean/149058-clanok.html
Nebojme sa maďarskej literárnej moderny
http://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/362975-nebojme-sa-madarskej-literarnej-moderny/
RUIN PUB - Budapešť sa odvážne zmenila
https://dennikn.sk/blog/dve-hodiny-od-bratislavy-je-uzasne-mesto-nie-je-to-vieden/?ref=box
Nové investície prinesú na Slovensko 2800 pracovných miest
http://www.teraz.sk/ekonomika/sario-nove-investicie-prinesu-na-slovens/148601-clanok.html
Ratingová agentúra S&P zvýšila rating Slovenska z A na A+
http://www.teraz.sk/ekonomika/ratingova-agentura-sp-zvysila-ratin/148689-clanok.html
Konzorcium Slovnaftu a MVM vylepšilo ponuku na Slovenské elektrárne
http://www.teraz.sk/ekonomika/konzorcium-slovnaftu-a-mvm-vylepsilo-po/148679-clanok.html
Maďarské Ekocentrum ponúka aj podmorské zážitky v najväčšom akváriu
http://www.teraz.sk/magazin/madarske-ekocentrum-ponuka/148541-clanok.html
Na letnú dovolenku pocestuje tento rok skoro každý druhý Maďar
http://www.teraz.sk/zahranicie/letna-dovolenka-madari-cestovanie/148216-clanok.html
Učitelia slovenčiny pôsobia aj v Maďarsku, Rumunsku a na Ukrajine
29. júla 2015 - (tasr/hsp)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/802585023173809
Spolu 860 žiakov prvého a druhého stupňa na ôsmich zahraničných základných školách vyučujú slovenskí učitelia. Slovenský jazyk tak prinášajú do Maďarska, Rumunska a na Ukrajinu. Robia to v rámci podpory vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorú zabezpečuje ministerstvo školstva. Pôsobenie slovenských učiteľov v zahraničí umožňujú rezortné medzinárodné zmluvné dokumenty. “V praxi to funguje tak, že vyslanie je podmienené oficiálnou požiadavkou partnerského ministerstva školstva príslušnej krajiny. Pedagóg, ktorý prejde výberovým konaním, odchádza do zahraničia vždy na jeden rok. Ak minister schváli výnimku, je možné, aby v krajine zotrval až štyri roky,” vysvetlila hovorkyňa ministerstva školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová. V školskom roku 2014/2015 bolo vyslaných 13 slovenčinárov. Konkrétne v Maďarsku na piatich školách pôsobili šiesti učitelia a zabezpečovali vzdelávanie pre 528 žiakov. V Rumunsku na dvoch školách v Bihorskej a Aradskej župe pôsobili dvaja učitelia a zabezpečovali vzdelávanie pre 128 žiakov a na Ukrajine v Zakarpatskej oblasti na jednej škole v Užhorode piati učitelia zabezpečovali vzdelávanie pre 204 žiakov. Podľa ministerstva vzdelávanie na týchto školách prebieha bilingválne, a to v štátnom jazyku krajiny a v slovenskom jazyku. “V niektorých prípadoch prebieha iba vyučovanie slovenského jazyka a tzv. slovenskej vzdelanosti v slovenčine a ostatné predmety škola zabezpečuje v štátnom jazyku. Dôvody sú rôzne, najčastejšou príčinou je nedostatok pedagógov, ktorí sú schopní vyučovanie viesť bilingválne, ďalej sú to problémy s vhodnými učebnicami, ktoré musia vyhovovať svojím obsahom štátnemu vzdelávaciemu programu konkrétnej krajiny,” dodala hovorkyňa. Podľa jej slov v mnohých prípadoch slúžia učiteľom ako učebná pomôcka práve slovenské učebnice.
Sziget - Hudobná dovolenka na zelenom ostrove
29. júla 2015 - (Roberta Tóthová - Pravda)
http://szigetfestival.sk/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/802492139849764
Starobudínsky ostrov bude od 10. do 17. augusta 2015 patriť hudbe. Najlepší veľký európsky hudobný festival ponúkne takmer tisícku rôznorodých vystúpení. Bohatý program láka do zeleného srdca Budapešti na týždennú dovolenku plnú hudby. Festival stavil na overených svetových hudobníkov, väčšina tohtoročných headlinerov pochádza z Britských ostrovov. V pondelok sa o veľkolepú párty na hlavnom pódiu postará popový šoumen Robbie Williams. Utorkovou hviezdou bude Britka Florence Welch, speváčka úspešnej indie rockovej kapely Florence and the Machine, ktorá odvážne mieša prvky soulu a rocku s modernou elektronikou. V strede týždňa sa priestor pod hlavným pódiom zaplní v očakávaní hudobnej nádielky od „sofistikovane multižánrového” zoskupenia Alt-J. Mladí Briti zaujali už prvou štúdiovkou An Awesome Wave a ich najnovší počin This is All Yours je jedným z albumov minulého roka. Ich februárový viedenský koncert bol zážitkom a rozhodne sa oplatí zopakovať si ho. Vo štvrtok ovládne publikum Foals, jedna z najobľúbenejších nezávislých kapiel súčasnosti, ktorá sa predstaví aj na tohtoročnom Grape festivale v Piešťanoch. O ich koncertných kvalitách svedčia početné ocenenia za najlepšie živé vystúpenia. Foals možno odhalia skladby z pripravovaného albumu, no fanúšikov potešia najmä hitmi Inhaller, My Number či Out Of the Woods. V piatok bude pódium pripravené pre britských Kasabian. Rockeri patrili medzi headlinerov tohtoročného festivalu Colours of Ostrava, kde predviedli živelné vystúpenie. Cez víkend preberú štafetu americkí headlineri. V sobotu dostanú fanúšikov do varu „leví králi”. Mužské zoskupenie Kings of Leon hviezdilo ako hlavný hosť na svetových festivaloch Coachella, Glastonbury, Roskilde a mnohých iných. Záverečný nedeľný festivalový večer na hlavnom pódiu bude tvrdý vďaka rockovej legende Limp Bizkit. Švédsky dídžej a producent Avicii preberie publikum hitmi Wake Me Up či Hey Brother. V stredu zaútočí na pohybový aparát maskovaný SBRTK s najnovším albumom Wonder Where We Land plným experimentov a magickej spolupráce so svetovými hudobníkmi. Major Lazer už pred dvoma rokmi na Pohode vydoloval z publika rozmanité tanečné kreácie a zmesou reggae a housu rozhodne zabaví aj maďarský festival. Disko maniakov potešia britskí Rudimental aj austrálske duo Knife Party, založené členmi legendárnej drum and bassovej formácie Pendulum. Sziget ponúka zábavu pre všetkých. Hravým popom poteší dvojica The Ting Tings, publikum určite pritiahne retro diva Paloma Faith, pesničkárky Ellie Goulding, Marina and the Diamonds a Selah Sue, ikonickí rockeri The Horrors, zasnívaný José Gonzáles, sexi Dánka Mo, na Grammy nominovaný producent Alesso a mnohí ďalší. Na festival sa vďaka česko-slovenskej súťaži Jednou ranou na Sziget dostala brnianska psychodelicko-popová kapela Ghost of You. Na Europe stagei vystúpi aj pražská elektroswingová kapela Mydy Rabycad a Češky Tuliredl boli vďaka internetovému hlasovaniu pozvané, aby zahrali „pri ohni”. Slovenský dídžej Jimmy Pé príde na Sziget už piaty raz. Svoje polámané bíty vypustí v stredu a v piatok sa predvedie slovenská kapela Frequency so svojím vintage-moderným popom. V cirkusovom stane Cirque du Sziget sa od 11. do 16. augusta budú môcť návštevníci zoznámiť s tvorbou moderných cirkusových súborov. Vystriedajú sa tu akrobati z Acoreacro s jedným z najlepších cirkusových súborov sveta, argentínskym ManoAmano. Maďari Grotesque Gymnastics namiešajú cirkusovo-tanečný program a predvedie sa aj pražský „novo cirkusový” súbor Cirk la putyka. Počas dňa si budú môcť návštevníci festivalu oddýchnuť na pláži, v športovom areáli alebo sa vyblázniť v tanečnom Colloseu.
Koľko nám z minimálnej mzdy zhltne štát
Nelichotivé prvenstvo patrí Maďarsku
http://www.cas.sk/clanok/324986/velke-porovnanie-krajin-eu-kolko-nam-z-minimalnej-mzdy-zhltne-stat.html
V Audi Hungaria padol polročný rekord, vyrobili takmer 85.000 áut
http://www.teraz.sk/ekonomika/v-audi-hungaria-padol-polrocny-rekord/148421-clanok.html
Rómovia na severovýchode Maďarska - Tvrdá pracovná disciplína a takmer žiadne prestávky
http://www.hlavnespravy.sk/romovia-na-severovychode-madarska-tvrda-pracovna-disciplina-a-takmer-ziadne-prestavky/651510
Odliv mladej pracovnej sily do zahraničia
Fidesz sa vraj snaží o to, aby sa mladí Maďari vrátili zo zahraničia domov
http://www.teraz.sk/zahranicie/fidesz-sa-snazi-o-to-aby-sa-mladi-ma/148136-clanok.html
Pócsmegyer - Maďarsko-slovenský inkubátor bude od septembra slúžiť začínajúcim podnikom
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-slovensky-inkubator-bude-od-septembra-sluzit-zacinajucim-podnikom/650398
Ako si Maďari vedia urobiť reklamu
Tokajskejší tokaj / Hungarikom sú aj bratislavské rožky a kürtoskalács je vlastne rovnaký výrobok ako Skalický trdelník...
http://profit.etrend.sk/dennik/ako-si-madari-vedia-urobit-reklamu.html
Gregor M. Papucsek: Maďarský pomaranč
Trochu kyslý, trochu smutný, trochu frustrovaný... Ale je náš. / Hungarikum - číročisto maďarské?
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/946-gregor-martin-papucsek-maarsk-pomaran
Štartuje maďarský gastro-über
Online platforma spájajúca tých, čo doma varia, s tými, čo sú hladní
http://openiazoch.zoznam.sk/cl/158381/Startuje-madarsky-gastro-uber-spaja-hladnych-s-domacou-kuchynou
http://openiazoch.zoznam.sk/cl/158381/Startuje-madarsky-gastro-uber-spaja-hladnych-s-domacou-kuchynou
Vettel víťazom Veľkej ceny Maďarska F1
http://www.hlavnespravy.sk/vettel-vitazom-vc-madarska-treti-ricciardo-odstavil-oba-merdesy/649953
https://www.facebook.com/oslovma/posts/801466316619013
Najväčšími lákadlami regiónu Severné Maďarsko sú kúpele, hrady a víno
http://www.teraz.sk/ekonomika/lakadla-regionu-severne-madarsko/147079-clanok.html
Napi Gazdaság: USA čoskoro pošlú do Maďarska bojové vozidlá
http://www.teraz.sk/zahranicie/napi-gazdasag-usa-coskoro-poslu/147125-clanok.html
Nem értem ICOCRIM! Rokovanie zastupiteľstva v maďarčine?!
https://www.youtube.com/watch?v=ufGUkAMEHEU
Poézia a hudba na Moste Márie Valérie
20. júla 2015 - (Mila Haugová - Pravda)
AquaPhone je stredoeurópsky zázrak. Vďaka AquaPhonu Dunaj ľudí nerozdeľuje, ale spája.” (Tomáš Janovic) - Predstavte si, milí čitatelia, jeden text v troch jazykoch: v slovenčine, maďarčine, nemčine, a skvelú pôvodne komponovanú hudbu, ako sa vznášajú pomocou zosilňovača a mikrofónu z jedného brehu Dunaja v Štúrove na druhý breh v Ostrihome, dva ľudské hlasy každý na jednom brehu a dvaja hudobníci tiež každý na protiľahlom brehu: pomocou techniky a zložitého časovania sa prenášajú na druhý breh, a tak vytvárajú pri gracióznom Moste Márie Valérie ešte jeden most a spĺňajú to, čo stručne, presne vyjadril Tomáš Janovic. Toto všetko sa deje na rovnakom mieste každé leto už po desať rokov. Nepíšeme tu teraz len o skvelom podujatí, ale zároveň o knihe AquaPhone Štúrovo-Esztergom 2006 - 2015, ktorá je nielen uchovávateľkou všetkých textov v troch jazykoch, ale zároveň aj fotografickou publikáciou o tomto jedinečnom podujatí. V knihe nájdeme autorov textov v troch jazykoch. Sú tam Klaus Merz, Lajos Parti Nagy, Tomáš Janovic, Zsuzsanna Gahse, Ottó Tolnai, Vladimír Vertlib, Zoltán Csehy, Michal Hvorecký, autorka tohto textu a jubilejný príspevok od Hanneke a Karola Frühaufovcov, od ktorých pochádza idea AquaPhonu. Ich text s názvom Premostenie spája v sebe všetko to, čo chce toto podujatie a jeho knižné zachytenie sprostredkovať. Autorom výtvarne čistých fotografií približujúcich atmosféru akcie, ktorú spája Most Márie Valérie, je Imre Frühauf. Žiaľ, v knihe nemôžeme počuť hudbu výnimočných kvalít od Alfreda Zimmerlina, ktorú vždy interpretuje na čele spolu s Markusom Eichenbergom, ktorý hrá na saxofóne a klarinete. Požiadavka na priložené CD s hudbou by bola azda prismelá, lebo tá aj tak najkrajšie znie, ak ju počúvate v strede mosta, keď sa postavíte k písmenám SK/M a vtedy zvuk nástrojov a hlasu prichádza vo vypočítaných, presných intervaloch. Pripomína: akoby sme chodili po vode, akoby sme boli zároveň ďaleko i blízko, akoby sme sa znova a znova učili správne chodiť po mostoch... denných nepretržitých dialógov a spytovali sa vody, či si ich pamätá... aby sme vedeli, že ako sa cez most volá, tak sa cez most ozýva... a že sa tam Dunaj práve ohýba a že rieka je ako nekonečné ženské telo (aj keď je Dunaj v slovenčine mužského rodu v prepletaní troch jazykov sa to stráca). Myslíme na to množstvo riek a vody, ktoré od prameňa po ústie vlievajú sa do tejto rieky: na mestá na jej brehu, na všetky mosty, ktoré sú túžbou, zrkadlom ľudským snom porozumenia. „Umenie umožňuje spochybniť naše stanovisko a zmeniť perspektívu. Dokáže budovať duševné a citové mosty a zosilňovať pocit spolupatričnosti medzi ľuďmi. AquaPhone zmenil môj pohľad na Štúrovo a slovenskú kultúru. Dúfam, že predstavenia boli aj pre iných inšpiráciou a rada sa poďakujem každému účinkujúcemu i pomáhajúcemu,” píše Hanneke Frühauf z Badenu vo Švajčiarsku na záver predslovu ku knihe. Môže to byť krédom a vypravením knihy do rúk čitateľov, možno budúcich návštevníkov AquaPhonu. Dúfajme.
Extrémizmu podľa Bugára napomáhajú politici, ktorí mlčia
http://aktualne.atlas.sk/extremizmu-podla-bugara-napomahaju-politici-ktori-mlcia/slovensko/politika/
Výluky v Maďarsku a pred Bratislavou obmedzia dopravu na železniciach
http://www.teraz.sk/slovensko/vyluky-v-madarsku-a-pred-bratislavou-obm/146541-clanok.html
Odštartoval maďarský športový kanál M4 Sport. V HD si ho naladíte aj na Slovensku
http://www.zive.sk/clanok/106638/odstartoval-madarsky-sportovy-kanal-m4-sport-v-hd-si-ho-naladite-aj-u-nas
Gábor Vona: Jediným protivníkom Jobbiku vo voľbách bude Fidesz
http://www.teraz.sk/zahranicie/jedinym-protivnikom-jobbiku-vo-volbach/146380-clanok.html
V Košiciach vystavia múmie obyvateľov Vacova (Vác) z 18. storočia
http://www.teraz.sk/regiony/v-kosiciach-vystavia-mumie-obyvatelov/145978-clanok.html
Pikantný zápas
Slováci odštartujú majstrovstvá sveta v hokeji 2016 súbojom v základnej B-skupine v Petrohrade proti Maďarom 7. mája
http://www.pluska.sk/sport/hokej/slovaci-poznaju-prveho-supera-ms-2016-caka-nas-pikantny-zapas.html
Komisia opäť skúma postavenie obchodných reťazcov v Maďarsku
http://www.euractiv.sk/potravinarstvo/clanok/komisia-opat-skuma-postavenie-obchodnych-retazcov-v-madarsku-023926
Nový 3D radar NATO v Tolnianskej župe začal fungovať
http://www.teraz.sk/zahranicie/novy-3d-radar-nato-na-medine-funguje/145939-clanok.html
Ilegálne prekročenie maďarských hraníc bude trestným činom
http://aktualne.atlas.sk/ilegalne-prekrocenie-madarskych-hranic-bude-trestnym-cinom/zahranicie/europa/
Znovutvorili maďarsko-srbský hraničný priechod Röszke-Horgoš
http://www.hlavnespravy.sk/znovutvorili-madarsko-srbsky-hranicny-priechod-roszke-horgos/652013
Českí policajti zadržali kamión s maďarskou značkou s takmer 80 utečencami
http://www.hlavnespravy.sk/ceski-policajti-zadrzali-kamion-s-madarskou-znackou-s-takmer-80-utecencami/652011
V Maďarsku začali platiť prísnejšie pravidlá azylového procesu
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-zacali-platit-prisnejsie/148722-clanok.html
Maďarská polícia zadržala prevádzača so šiestimi Pakistancami
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-policia-zadrzala-prevadza/148705-clanok.html
Počet narušiteľov maďarských hraníc neustále stúpa
Podarí sa vláde riešiť problém ilegálnej migrácie?
http://www.cas.sk/clanok/325771/pocet-narusitelov-madarskych-hranic-neustale-stupa-podari-sa-vlade-riesit-problem-ilegalnej-migracie.html
Príslušníci maďarských tajných služieb sa zamiešali medzi utečencov
http://www.hlavnespravy.sk/v-madarsku-za-zadrzanim-necestnych-policajtov-boli-informacie-tajnej-sluzby/653442
Maďarsko chce usmerniť vlnu migrantov smerom na západ krajiny
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-migranti-vlna-usmernenie/149082-clanok.html
Maďarská armáda ultrapravičiarov brojí proti migrantom, tvrdí DK
http://www.teraz.sk/zahranicie/sukromna-armada-ultrapraviciarov-broji-m/149043-clanok.html
V Maďarsku zadržali piatich prevádzačov, traja z nich boli policajti
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-zadrzali-piatich-prevadzacov/148996-clanok.html
Obyvatelia maďarskej obce Martonfa nechcú utečenecký tábor
http://www.teraz.sk/zahranicie/obyvatelia-obce-martonfa-nechcu-tabor/148944-clanok.html
Srbi sa pri hraniciach začali ozbrojovať, boja sa migrantov
http://www.24hod.sk/srbi-sa-pri-hraniciach-zacali-ozbrojovat-boja-sa-migrantov-cl376803.html
V Maďarsku pátrajú po 10 migrantoch podozrivých z terorizmu
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-patraju-po-10-migrantoch-p/148686-clanok.html
Dočasné zábrany na maďarsko-srbských hraniciach buduje 900 vojakov
http://www.hlavnespravy.sk/docasne-zabrany-na-madarsko-srbskych-hraniciach-buduje-900-vojakov/646421
Slovensko stále nevie, koľko ľudí požiadalo o maďarské občianstvo
http://www.tvnoviny.sk/domace/1799475_slovensko-stale-nevie-kolko-ludi-poziadalo-o-madarske-obcianstvo
Žijem 19 rokov na maďarskom pohraničí, neviem po maďarsky ani „ny” a vôbec to nie je také zlé
http://fici.sme.sk/c/20058929/zivot-na-madarskych-hraniciach.html
Zákon o občianstve pripravil za päť rokov o slovenský pas 1127 ľudí
http://aktualne.atlas.sk/zakon-o-obcianstve-pripravil-za-pat-rokov-o-slovensky-pas-1127-ludi/slovensko/spolocnost/
Počet žiadostí o udelenie maďarského občianstva dosiahol 750.000
http://www.hlavnespravy.sk/pocet-ziadosti-o-udelenie-madarskeho-obcianstva-dosiahol-750-000/646003
Maďarskí špióni na Ukrajine. Začína sa ukrajinsko-maďarská vojna - na diplomatickom fronte
http://www.hlavnespravy.sk/madarski-spioni-na-ukrajine-zacina-sa-ukrajinsko-madarska-vojna-na-diplomatickom-fronte/648130
Odznaky Uhorska - Rumunov pobúrili fotky na Orbánovom Facebooku
Bukurešť vyhlásila, že fotografie z 26. letnej univerzity Maďarov v rumunskom meste Baile Tušnad obsahujú revizionistické symboly.
http://www.teraz.sk/zahranicie/velke-uhorsko-facebook-orban-fotky/147762-clanok.html
Rumunský premiér: Orbánov postoj k Rumunsku uráža a provokuje
http://www.teraz.sk/zahranicie/rumunsko-premier-orban-uraza/147996-clanok.html
Orbán o utečencoch: prinesú terorizmus, zločin a znásilňovanie
25. júla 2015 - (Peter Morvay - dennikn.sk)
Maďarský premiér varoval, že ak by sa opozícia dostala k moci, premenila by celú krajinu na jeden utečenecký tábor. Spolu s ním proti imigrantom vystúpil aj predseda SMK József Berényi. Viktor Orbán prednesie tento rok prejav, ktorý prekoná aj ten vlaňajší a niekoľko týždňov ho budú plné domáce i zahraničné médiá, sľubovali už niekoľko dní politici Fideszu. Vlani sa maďarský premiér vyznal z obdivu k neliberálnemu štátu a ako nasledovania hodný príklad uvádzal Čínu, Rusko či Turecko. Orbánov sobotný prejav v Sedmohradskom Tusnádfürdő (Băile Tușnad v Rumunsku) v tomto ohľade sklamal a asi nevyvolá taký škandál, ako ten vlaňajší. Ale to neznamená, že by si na tradičnom letnom tábore Fideszu Orbán bral servítky. Ako však sám v úvode priznal, svojim vlaňajším prejavom posunul latku príliš vysoko a takýto futbalový trik nemôže používať stále. Venoval sa najmä téme utečencov ako ďalšiemu prejavu úpadku Západu. Podľa neho je nepopierateľná súvislosť medzi migráciou a terorizmom, zvyšujúcou sa kriminalitou v Taliansku a s rekordne vysokým množstvo znásilnení vo Švédsku. Maďarsko sa pritom podľa neho ocitlo v kliešťoch, utečenci doň prichádzajú z dvoch strán, nielen z juhu, ale aj z európskych krajín, ktoré mu utečencov posielajú späť.
Opozícia vraj nemá rada Maďarov - Obvinil ľavicu, že má z migrácie radosť. „Eskalácia migrácie môže nebezpečne oslabiť či dokonca zlikvidovať národné rámce a tým sa naplní historický cieľ ľavice,“ tvrdil Orbán. Maďarská opozícia podľa neho nemá rada Maďarov práve preto, lebo sú Maďari, imigrantov však víta s otvorenou náručou. Ak by sa vo vlaňajších voľbách opozícia dostala k moci, premenila by celú krajinu na jeden utečenecký tábor. „Boli by sme taký stredoeurópsky Marseille,“ povedal premiér. Orbán kritizoval aj Európsku úniu. Na jednej strane je podľa neho úspechom, na druhej strane sa však Európa časom pokazila a zmenila na utkvelú myšlienku. Maďarsko v Bruselu nemajú radi iba preto, lebo je úspešné a tým posilňuje národnú suverenitu. Z rovnakého dôvodu má Brusel problém i s Grékmi.
Sedmohradské prednášky - Letný tábor Fideszu v susednej krajine, na území obývanom tamojšou maďarskou menšinou, Orbán už jedno desaťročie využíva pre prednesenie prejavov, v ktorých vysvetľuje svoju politickú filozofiu a program. V posledných rokoch sa v prejavoch pravidelne vymedzuje proti upadajúcej západnej civilizácii. Tusnádfürdő pravidelne navštevujú aj spriaznení politici a podnikatelia zo Slovenska. Predseda SMK József Berényi vo svojom príspevku podporil obyvateľov Gabčíkova bojujúcich proti utečeneckému táboru a kritizoval slovenskú vládu, že podceňuje bezpečnostnú hrozbu, ktorú tábor predstavuje pre susedné vodné dielo. Povedal tiež, že sa v posledných týždňoch zvyšuje záujem slovenských strán o spoluprácu s SMK. Na tábore vystúpili i podpredseda SMK Iván Farkas, europoslanec Pál Csáky a šéf Slovnaftu Oszkár Világi.
Utečenci ako Orbánov nástroj upevnenia si moci
27. júla 2015 - (Peter Morvay - dennikn.sk)
Klientelizmus, rozkrádanie a privatizácia verejných zdrojov / Niekto na tom vždy zarobí / Režimní umelci / Len lojálnym a servilným / Verní postačia, ak prídu k urnám / Tábor zomknutý strachom a nenávisťou
Pracovníci Maďarskej národnej banky zažili pred niekoľkým týždňami nepríjemné prekvapenie. Vedenie banky im odobralo mikrovlnky a kávovary, zakázalo do chladničiek ukladať potraviny a zatvorilo kuchynky, ktoré mohli dovtedy používať. Zamestnancom rovnako zakázali nosiť si do banky akékoľvek jedlo a na vrátnici sa má tento zákaz prísne kontrolovať. Iní pracovníci dostali za úlohu prezerať chladničky a nahlásiť kolegov, ktorí by v nich napriek zákazu mali niečo na zahryznutie. Vedenie banky svoj krok odôvodnilo tým, že sa majú zamestnanci stravovať a kávu piť v bufetoch, ktoré sú v budove. Dokonca im rozdali poukážky na jedlo, ktoré však platia len v týchto bufetoch. Smiešne a zdanlivo nezmyselné nariadenie dostalo zanedlho zmysel. Ukázalo sa, že šéfom firmy, ktorá bufety prevádzkuje, je manžel jednej z najbližších spolupracovníčok šéfa národnej banky a bývalého ministra financií Györgya Matolcsyho. Pracovníci banky oslovení spravodajským serverom hvg.hu predpokladajú, že trápna šikana má jediný cieľ - zvýšiť obrat týchto bufetov a zaistiť im vyšší zisk.
Niekto na tom vždy zarobí - Zdanlivo banálna historka, dobre však ilustruje fungovanie režimu Viktora Orbána. Za každým krokom vlády a jej činiteľov, nech je akýkoľvek bezvýznamný, nezmyselný alebo hoci aj na prvý pohľad prospešný, v skutočnosti vždy stojí konkrétny, väčšinou finančný záujem niekoho, kto má k vláde veľmi blízko. Režim je naozaj dôsledný, snaží sa dopriať maximálnu korisť svojim verným a zaistiť si tak ich lojalitu. V záujme obohatenia týchto ľudí sa nezastaví pred ničím. Celý príbeh z centrálnej banky je navyše ešte zložitejší. Firma prevádzkujúca bufety dnes síce patrí samotnej banke, takže verejné financie zdanlivo neutrpia. Špekuluje sa však o jej privatizácii. Je jednou z množstva firiem, ktoré si banka zriadila po Matolcsyho nástupe. Ich šéfovia majú lukratívne platy často v rozpore so zákonom, postupne sa do nich prelievajú verejné peniaze v hodnote stoviek miliónov eur alebo cez ne centrálna banka nakupuje umelecké diela (s tými, čo kúpili práve včera, dohromady už za 26 miliónov eur) či vidiecke paláce (údajne majú slúžiť na rekreáciu zamestnancov). A tiež zriaďuje novú „ekonomickú univerzitu“ zameranú na popularizáciu Matolcsyho „neortodoxných“ ekonomických názorov. Nebude prekvapením, ak sa firmy a ich majetok postupne nejakým spôsobom ocitnú v súkromných rukách a štát o tento majetok príde.
Režimní umelci - Skutočný raj na zemi zažívajú aj režimní umelci. Maďarská umelecká akadémia, privátny spolok väčšinou právom neznámych a neuznávaných prorežimných umelcov, zákonom povýšený na úroveň riadnej a uznávanej Maďarskej akadémie vied, dostala vlani z rozpočtu 21 miliónov eur, plus ďalšie majetky. Aj keď mali oficiálne tieto peniaze slúžiť na podporu kultúry, v drvivej väčšine ich režimní umelci minuli sami na seba. Členstvo v akadémii každému z nich zaistí pravidelnú mesačnú apanáž, ďalšie peniaze padli na vydávanie a propagáciu ich diel, ale aj opulentné oslavy narodením. Je to niečo podobné, ako keby Ficova vláda len tak priklepla zopár miliónov eur postmečiarovskému marginálnemu Združeniu slovenskej inteligencie Korene, aby si ich utratilo pre vlastné pobavenie. Aby vám však bolo takto dobre, musíte byť naozaj lojálny a servilný. Firmy oligarchu Lajosa Simicsku, ktoré vyhrávali jednu štátnu zákazku po druhej, kým bol ich majiteľ Orbánovým najobľúbenejším oligarchom, dnes majú smolu.
Len lojálnym a servilným - Po tom, čo sa Simicska s Orbánom rozišiel, jeho firmy z verejných súťaží (ak sa vôbec konajú) vyraďujú s rovnako smiešnymi zámienkami, s akými im v minulosti odpratávali z cesty konkurentov. Jeden z hlavných budovateľov režimu teraz na vlastnej koži zakúša, aké príjemné je v ňom žiť a podnikať, ak nepatríte medzi vyvolených. To je dnešná maďarská realita a situácia sa iba zhoršuje. Miera klientelizmu, rozkrádania a privatizácie verejných zdrojov vysoko prekonáva aj to, čo sme u nás poznali počas mečiarizmu. Ekonomika pritom vykazuje nejaký rast vlastne iba vďaka európskym dotáciám, verejné zdroje sa vyčerpávajú, nedostáva sa na školstvo, zdravotníctvo ani kultúru. Nespokojnosť rastie napriek masívnej vládnej propagande, záplave bilbordov a „dokumentov“ verejnoprávnej televízie, snažiacich sa voličom vsugerovať, že ekonomika kvitne, celý svet Maďarsko a jeho vodcu obdivuje a že oni sami si žijú čoraz lepšie. Na vlastnej koži väčšina ľudí pociťuje niečo iné a každý deň sa stretávajú s podobnými prípadmi nenažranosti a arogancie, ako je ten z národnej banky. Vládna strana prišla za rok o tretinu svojich voličov. Podľa posledného júnového prieskumu agentúry Sonda by ju volilo 20 percent opýtaných, to znamená asi 1,6 milióna zo zhruba osem miliónov oprávnených voličov. Obrovským šťastím Fideszu je, že nespokojní voliči zatiaľ nemajú kam ísť. Jobbik predsa len väčšina z nich odmieta a demokratickejšie opozičné strany sú stále nedôveryhodné a nepoučiteľné. 44 percent opýtaných nechce voliť nikoho.
Verní postačia, ak prídu k urnám - Tých 1,6 milióna voličov by Fideszu mohlo stačiť, ak všetci prídu k urnám a naopak sa volieb nezúčastnia sympatizanti opozície. Platný volebný zákon bol vymyslený práve na to, aby vládnej strane zaistil víťazstvo aj za takýchto podmienok. Fidesz však desí, že sa postupne drobí i jeho tradičný tábor. Časť jeho voličov prechádza k extrémistickému Jobbiku, alebo sa môže stať, že sklamaní a frustrovaní vôbec nepôjdu k urnám. Vládna strana svoj problém rieši dvojakým spôsobom. Jedným je, že rozkrádanie štátu naberá na obrátkach. Orbánovci sa pravdepodobne snažia toho čo najviac nahromadiť, čo najviac sa finančne zaistiť aj s ohľadom na možnosť, že o moc pri ďalších voľbách prídu. Zároveň sa snažia toto rozkrádanie viac ukrývať pred verejnosťou. Zákon prijatý pred dvomi týždňami výrazne sťažuje prístup k informáciám vo verejnom záujme. Médiá i radoví záujemcovia za ne navyše budú musieť zaplatiť. A to dokonca dopredu, ešte pred vybavením žiadosti a bez ohľadu na to, či sa nakoniec k informáciám dostanú. Väčšina vládnych úradov však žiadosti o informácie aj tak jednoducho ignoruje alebo pod rôznymi zámienkami odmieta. Spomínaná fideszácka umelecká akadémia napríklad ignorovala žiadosti denníka Népszabadság o informácie, na čo utratila vlaňajšiu štátnu apanáž. Týždenník Magyar Narancs ich mohol zverejniť len vďaka tomu, že ich čitateľ príslušný dokument niekde našiel pohodený.
Tábor zomknutý strachom a nenávisťou - Druhý spôsob predviedol Orbán opäť v sobotu. Hlavnou úlohou jeho prejavu, v ktorom imigrantov v podstate stotožnil s terorizmom, kriminalitou a sexuálnym násilím, a predstavil sa ako človek, ktorý pred tou zberbou Maďarsko ochráni, nebolo ani tak získanie nových hlasov. Pravdepodobne sám nepredpokladá, že mu nacionálna rétorika a štvanie proti utečencom prinesie ďalších prívržencov. Hlavným cieľom Fideszu teraz už je udržať si, zomknúť a motivovať zostávajúci tábor verných. Tých významnejších si zaistí tým, že ich podplatí podielom na koristi. Ostatných, radových voličov, ktorým sa už miesto pri koryte neujde, vláda motivuje aspoň strašením, pocitom ohrozenia, vymýšľaním nepriateľov, pred ktorými ich dokáže úspešne ochrániť len silný štát v čele s geniálnym vodcom, ktorý sa nebude zbytočne zdržovať pravidlami liberálnej demokracie alebo ľudskými právami. Chce svojich voličov uzatvoriť do geta strachu a nenávisti voči ostatným. Orbán zostane pri moci tak dlho, pokiaľ bude v Maďarsku dosť ľudí, ktorí uveria tomu, že celý svet je ich nepriateľom. A tiež pokiaľ bude Európska únia svojimi dotáciami jeho režim financovať.
Amnesty: Maďarsko sa snaží zbaviť povinnosti postarať sa o utečencov
http://www.teraz.sk/zahranicie/amnesty-madarsko-sa-snazi-zbavit-utecenc/148552-clanok.html
Maďarská polícia zadržala vo štvrtok na hraniciach 1538 migrantov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-policia-zadrzala-migrantov/148545-clanok.html
Polícia a vojaci pri nácviku zadržiavania utečencov strieľali, chýbali len vrtuľníky
https://dennikn.sk/201364/gaspar-slovensko-nepotrebuje-plot-proti-migrantom/
Maďarská vláda nasadí na výstavbu zábran na hraniciach aj nezamestnaných
http://www.hlavnespravy.sk/madarska-vlada-nasadi-na-vystavbu-zabran-na-hraniciach-aj-nezamestnanych/651640
Maďarské železnice prevážajú denne 1000 migrantov
http://www.aktuality.sk/clanok/300852/madarske-zeleznice-prevazaju-denne-1000-migrantov/
Maďarská vláda vyčlení ďalšie prostriedky na riešenie migrácie a výstavbu plota
http://www.hlavnespravy.sk/madarska-vlada-vycleni-dalsie-prostriedky-na-riesenie-migracie-a-vystavbu-plota/651273
Marian Kotleba vyjadril podporu odvážnym krokom Viktora Orbána
http://www.teraz.sk/slovensko/marian-kotleba-podpora-orban/148233-clanok.html
Polícia zadržala v Čongrádskej župe ďalších 1524 narušiteľov hraníc
http://www.teraz.sk/zahranicie/policia-zadrzala-v-congradskej-zupe/148223-clanok.html
V Budapešti hospitalizovali s neznámou nákazou 56 migrantov
http://www.teraz.sk/zahranicie/budapest-nakaza-migranti-nemocnica/148177-clanok.html
Maďarská polícia odovzdala Srbsku štvoricu Afgancov podozrivú zo smrteľného incidentu
http://www.hlavnespravy.sk/madarska-policia-dnes-odovzdala-srbsku-stvoricu-afgancov-podozrivu-zo-smrtelneho-incidentu/650721
Bez zábran na hraniciach by vraj prišlo až 300.000 migrantov
http://www.teraz.sk/zahranicie/bez-zabran-na-hraniciach-by-prislo-az/148100-clanok.html
Srbského prevádzača v Maďarsku odsúdili podmienečne na rok a vyhostili
http://www.teraz.sk/zahranicie/srb-prevadzacstvo-sud-verdikt-migranti/148030-clanok.html
Dotazník o migrácii poslúžil iba na povzbudenie extrémistov
http://www.teraz.sk/zahranicie/dotaznik-o-migracii-v-madarsku-poslu/147937-clanok.html
Milión Maďarov vyplnilo dotazník k migrácii, väčšina ju odmieta
http://www.teraz.sk/zahranicie/milion-madarov-vyplnilo-dotaznik-k-mi/147913-clanok.html
Maďarsko-srbskú hranicu budú možno strážiť aj českí policajti
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-srbsku-hranicu-budu-mozno-s/147943-clanok.html
Orbán nie je súčasťou európskej inteligencie, reagovala opozícia na prejav maďarského premiéra
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-rumunsko-univerzita-reakcie/147663-clanok.html
Opozičná Demokratická koalícia tvrdí, že vláda klame o migrantoch
http://www.hlavnespravy.sk/v-madarsku-opozicna-demokraticka-koalicia-tvrdi-ze-vlada-klame-o-migrantoch/649470
Zadržaný prevádzač je bývalým veliteľom Novej maďarskej gardy
http://www.hlavnespravy.sk/napi-gazdasag-zadrzany-prevadzac-je-byvalym-velitelom-novej-madarskej-gardy/649306
Orbán spojil terorizmus a migráciu. Experti pochybujú
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/362714-orban-spojil-terorizmus-a-migraciu-experti-pochybuju/
Najnovší múr 21. storočia rastie rýchlo
https://dennikn.sk/204072/najnovsi-mur-21-storocia-rastie-rychlo-kusok-od-nas-v-madarsku/
Múr na hranici alebo pohodový Palić
http://nova.blog.pravda.sk/2015/07/27/mur-na-hranici-alebo-pohodovy-palic/
Rekordný počet migrantov
http://www.teraz.sk/zahranicie/vikend-madarsko-rekord-migranti/147819-clanok.html
Protiteroristické komando zadržalo Maďarov, ktorí prevážali migrantov
http://www.teraz.sk/zahranicie/protiteroristicke-komando-migranti/147139-clanok.html
Maďarská vláda rozhodla stavať na hraniciach proti migrantom dva druhy zábran
http://www.hlavnespravy.sk/madarska-vlada-rozhodla-stavat-na-hraniciach-proti-migrantom-dva-druhy-zabran/648090
Századvég: Väčšina Maďarov podporuje vybudovanie zábran proti migrantom
http://www.hlavnespravy.sk/szazadveg-vacsina-madarov-podporuje-vybudovanie-zabran-proti-migrantom/648102
Maďarská vláda vydala zoznam bezpečných krajín z pohľadu migrácie
http://www.hlavnespravy.sk/madarska-vlada-vydala-zoznam-bezpecnych-krajin-z-pohladu-migracie/648318
Náhradná téma: Migranti
23. júla 2015 - (Štefan Markuš - nazory.pravda.sk)
Problém prekvitajúceho klientelizmu a bujnejúcej korupcie v Maďarsku sa pomocou 70-tisíc utečencov darí moci z programu dňa odsúvať. Zatiaľ na neurčito.
Ukazuje sa, že problém okolo prílevu utečencov cez srbsko-maďarské hranice sa vynoril v najvhodnejšej chvíli. Na počudovanie, Orbánova vláda sa teší imigrantom. Péter S. Föld vo svojom blogu napísal, že „vláde problém utečencov prišiel vhod ako krajec chleba hladnému“, a dodáva, že keby neexistovali (ne)ekonomickí utečenci, dnes by sa diskutovalo o reálnych problémoch, ktoré Maďarsko naozaj ohrozujú. Napríklad o tom, kde sa podelo 150 miliárd forintov z majetku spoločnosti Questor. Suma, ktorú zrejme zaplatia daňoví poplatníci… Keby maďarské utečenecké tábory nepraskali vo švíkoch, potom by masmédiá viac omieľali majetkové priznania prominentov Fideszu (napr. Lőrinca Mészárosa, primátora mesta Felcsút, odkiaľ pochádza aj Orbán, ktorý dal vybudovať komplex futbalových štadiónov, alebo Györgya Matolcsiho, prezidenta Národnej banky, ktorý bol predtým ministrom v Orbánovej vláde). Investigatívni žurnalisti by „vytiahli“ kauzu manželky generálneho prokurátora, ktorá zo svojho účtu v Národnej banke vyťahuje vyše 5 miliónov forintov ročne! Keby neboli o azyl žiadajúci Afganci, Sýrčania, Líbyjčania, potom by v Maďarsku dominoval problém štyroch miliónov občanov žijúcich na pokraji chudoby alebo nedostatok lekárov v nemocniciach a ošetrovateliek. Maďarské vysťahovalectvo vykazuje hrozivé čísla a nie je tajomstvom, že Londýn je dnes už piatym najväčším maďarským mestom v Európe. Ak by prílev utečencov nenútil Orbána žiadať o finančnú pomoc Európsku komisiu, potom by kritickí komentátori opäť otvorili miliardové dotácie manželovi Miss Hungary Timei Vajna, ktorého v Maďarsku pokladajú za kráľa herní a kasín. Čo všetko by ešte pripomínali platcom daní? Vďaka Bohu za utečencov, počuť dostatočne nahlas, lebo sú náhradnou témou. Médiá sa zhodujú, že problém prekvitajúceho klientelizmu a bujnejúcej korupcie sa pomocou 70-tisíc utečencov darí moci z programu dňa odsúvať - zatiaľ na neurčito. Navyše sa týmto darí Fideszu zapôsobiť aj na sympatizantov „zatúlaných“ k Jobbiku. V poslednom čase najmä tvorcovia myšlienok protestovali proti novele zákona o slobode šírenia informácií. Transparency International v Budapešti listom požiadala prezidenta, aby zákon nepodpísal, ale obrátil sa na ústavný súd. Nadarmo. Kontroverzný zákon nariaďujúci zvýšené poplatky za informácie, ktoré sa k žiadateľom dostávajú pomalšie, János Áder podpísal. Vláda vyrukovala s veľkolepou obranou a kampaňou pre „rozumné“ rozhodnutie parlamentu. Komentátor mienkotvorného periodika HVG poznamenáva, že Viktor Orbán po volebných víťazstvách neprestal používať výrazy ako spoločenská dohoda, princíp národnej spolupráce, revolúcia a vláda národných záujmov. To je obľúbený slovník, z ktorého Fidesz odvodzuje svoju suverenitu a mandát riadiť veci v štáte. Všetko sa zakotvuje v ústavnom zákone, takže akýkoľvek nesúhlas opozície je nepochopením vôle väčšiny. V Maďarsku sa realizuje princíp „permanentnej revolúcie“. Je však súčasne aj svedectvom pokrytectva Fideszu. Deklaratívne hlása, že jeho politika vychádza z kresťanských tradícií, ktoré sú zakotvené v preambule Základného zákona. Minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v rozhovore pre rakúsky denník Die Presse vyhlásil, že Európa získa späť svoju konkurencieschopnosť iba vtedy, keď sa vráti ku kresťanským hodnotám, a nebude úspešná dovtedy, kým nebude spolupracovať s východnými krajinami a nenaučí sa od nich úcte k práci. Podľa neho iba spoločnosť založená na práci má budúcnosť. Je pozoruhodné, že prílev žiadateľov o azyl z nekresťanských krajín, navyše bez pracovných návykov, nevzbudzuje u našich južných susedov obavy. Alebo sa spoliehajú na svoje historické skúsenosti pokresťančovania inovercov?
Vojaci avizujú cvičenie, zamerajú sa na prílev migrantov
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/973637-vojaci-avizuju-cvicenie-zameraju-sa-na-prilev-migrantov/
Pomáhajú migrantom, maďarskí socialisti im ponúkli vlastné sídlo
http://www.aktuality.sk/clanok/300006/pomahaju-migrantom-madarski-socialisti-im-ponukli-vlastne-sidlo/
SMK žiada, aby vláda zaistila bezpečnosť obyvateľov Gabčíkova
http://aktualne.atlas.sk/smk-ziada-aby-vlada-zaistila-bezpecnost-obyvatelov-gabcikova/slovensko/politika/
V Gabčíkove sa boja, že utečenci vyhodia priehradu do vzduchu
https://dennikn.sk/189869/v-gabcikove-sa-boja-ze-utecenci-vyhodia-priehradu-do-vzduchu/?ref=box1
Srbský premiér ostro kritizoval Maďarsko za výstavbu zábran na hraniciach
http://www.teraz.sk/zahranicie/vucic-ostro-kritizoval-madarsko-za-vysta/145756-clanok.html
Obslužné centrum komisára OSN pre utečencov v Budapešti rozšíria
http://www.teraz.sk/zahranicie/centrum-osn-utecenci-budapest/145728-clanok.html
Cez víkend zadržali v Maďarsku 2858 ilegálnych imigrantov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-imigranti-zadrzanie-bilancia/145505-clanok.html
Dobrovoľníci v Segedíne pomáhajú utečencom
„My nie sme teroristi“ / Chcú pracovať, nie parazitovať / Keď sa sýrske dieťa hrá s maďarským / Medzi dobrovoľníkmi intelektuáli, humanisti aj veriaci
http://www.aktuality.sk/clanok/279327/kde-slovaci-kamenuju-tam-madari-pomahaju/
Na maďarsko-srbských hraniciach začali stavať dočasné zábrany
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-srbske-hranice-zabrany/145546-clanok.html
Maďarský helsinský výbor: Väčšina utečencov uteká pred prenasledovaním a vojnou
http://www.hlavnespravy.sk/madarsky-helsinsky-vybor-vacsina-utecencov-uteka-pred-prenasledovanim-a-vojnou/644375
Maďarskí extrémisti protestovali proti vlne ilegálnej migrácie
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarski-extremisti-protestovali-prot/145265-clanok.html
Fidesz: Nebudeme čakať, kým ilegálni migranti budú prichádzať ozbrojení
http://www.teraz.sk/zahranicie/fidesznebudeme-cakat-kym-ilegalni/145330-clanok.html
Maďarskí udavači predajú utečencom aj šmirgeľ na odtlačky prstov
http://www.aktuality.sk/clanok/279201/madarski-udavaci-predaju-utecencom-aj-smirgel-na-odtlacky-prstov/
EÚ pomôže krajinám západného Balkánu a Maďarsku v otázke migrantov
http://www.teraz.sk/zahranicie/eu-pomoze-krajinam-zapadneho-balkan-mada/145010-clanok.html
Čongrádska župa potláča migračnú vlnu, chce pomoc armády
http://www.teraz.sk/zahranicie/congradska-zupa-v-madarsku-potlaca/145095-clanok.html
Príval ilegálnych migrantov do Maďarska neprestáva
http://www.teraz.sk/zahranicie/prival-ilegalnych-migrantov-do-madarska-/144752-clanok.html
Szijjártó na jeseň navrhuje konferenciu o migrantoch v Maďarsku
http://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-navrhuje-na-jesen-konferenc/144754-clanok.html
Maďarskú hranicu prekročia každý deň stovky utečencov
Ako to vyzerá na najsledovanejšej hranici Európy?
http://www.cas.sk/clanok/322153/ako-to-vyzera-na-najsledovanejsej-hranici-europy-kazdy-den-ju-prekrocia-stovky-utecencov.html
UNHCR apeluje na Maďarsko: Nemeňte utečeneckú legislatívu
http://www.teraz.sk/zahranicie/unhcr-apel-madarsko-utecenci-legislativa/144209-clanok.html
Migrantom v Segedíne pomáhajú aktivisti-dobrovoľníci
http://www.teraz.sk/zahranicie/migranti-madarsko-pomoc-aktivisti/143930-clanok.html
Maďarská polícia zadržala ďalších skoro 1000 migrantov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-policia-zadrzani-migranti/143905-clanok.html
Odsúdili prevádzačov zo Srbska a Čiernej Hory
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-odsudili-prevadzaci-srbsko/143911-clanok.html
Výtržnosti v tábore v Debrecíne budú mať trestnoprávnu dohru
http://www.teraz.sk/zahranicie/vytrznosti-v-uteceneckom-tabore-v-de/143515-clanok.html
Maďarsko má podobný problém s utečencami ako Grécko a Taliansko
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-ma-podobny-problem-s-utecencami-ako-grecko-a-taliansko/639522
Maďarsko, Rakúsko a Srbsko chcú spolupracovať proti migračnému tlaku
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-rakusko-a-srbsko-chcu-spolu/143521-clanok.html
Pokrytec Orbán? / Železná opona rozdeľuje
http://www.sme.sk/c/7928980/orbanova-zelezna-opona-rozdeluje.html
Orbán: Sme nútení chrániť hranice pred moderným sťahovaním národov
Na spoločnom zasadaní vlád Srbska a Maďarska sa hovorilo aj o možnostiach prehĺbenia spolupráce v energetickej oblasti.
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-sme-nuteni-chranit-hranice/143710-clanok.html
Maďarsko bude utečencov kopiť v novom veľkom tábore
http://www.etrend.sk/ekonomika/madarsko-bude-utecencov-kopit-v-novom-velkom-tabore.html
S teroristami nastane v krajine obdobie strachu
László Kövér varoval pred väčšou inváziou migrantov
http://www.teraz.sk/zahranicie/predseda-parlamentu-varoval-pred-migraci/145875-clanok.html
Skúšobný úsek zábran na maďarsko-srbských hraniciach je hotový
http://www.teraz.sk/zahranicie/skusobny-usek-zabran-na-madarsko-hotovy/146489-clanok.html
Nie všetci Maďari chcú protiutečenecký plot
Proti stavaniu zábran na srbských hraniciach protestovali v Budapešti
http://www.teraz.sk/zahranicie/proti-stavaniu-zabran-na-srbskych-hranic/145829-clanok.html
Maďarsko začalo budovať plot proti migrantom
http://www.euractiv.sk/obrana-a-bezpecnost/clanok/madarsko-zacalo-budovat-plot-proti-migrantom-023915
Zábrany na maďarskej hranici budú nižšie ako avizovala vláda
http://www.hlavnespravy.sk/nepszabadsag-zabrany-na-madarskej-hranici-budu-nizsie-ako-avizovala-vlada/645490
Spoločné zasadanie vlád Maďarska a Srbska
Plot na spoločnej hranici
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-a-srbska-vlada-budu-rokova/143496-clanok.html
Uzatvorili utečenecký tábor v Debrecíne, kde migranti útočili na autá
http://www.teraz.sk/zahranicie/tabor-pre-utecencov-v-madarskom-debre/143320-clanok.html
Srbi hladkajú utečencov, Maďari ich čakajú s palicou...
http://luteranjaning.blog.pravda.sk/2015/06/27/madari-ich-cakaju-s-palicou-srbi-hladkaju-utecencov-a-aky-je-nazor-ludi-na-4-metrovy-plot/
Maďari zadržali slovenského prevádzača migrantov
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/sokujuce-odhalenie-madari-zadrzali-slovenskeho-prevadzaca-migrantov.html
V Maďarsku sa vyše sto utečencov skoro udusilo v nákladnom aute
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vyse-sto-utecencov-zamknut/142932-clanok.html
Orbán: Systém riešenia utečencov v Európe je nefunkčný
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-system-riesenia-utecencov-v-e/142899-clanok.html
Maďari navrhli vytvorenie táborov pre migrantov mimo Európskej únie
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-minister-vnutra-navrhol-vytv/142857-clanok.html
Migranti v Röszke sa búrili kvôli registrácii osobných údajov
http://www.sme.sk/c/7881355/v-madarsku-sa-pre-registraciu-osobnych-udajov-burili-migranti.html
Prestupná stanica v Srbsku - Ako sa utečenci dostávajú do EÚ
http://www.topky.sk/cl/11/1483217/Prestupna-stanica-v-Srbsku--Pozoruhodna-reportaz-o-tom--ako-sa-utecenci-dostavaju-do-EU-
Berlínsky múr už padol, odkázalo Srbsko Maďarsku
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/967222-berlinsky-mur-uz-padol-odkazalo-srbsko-madarsku/
Zadržaní ilegálni migranti v Maďarsku sa vzbúrili, musela zasiahnuť polícia
http://www.hlavnespravy.sk/zadrzani-ilegalni-migranti-v-madarsku-sa-vzburili-musela-zasiahnut-policia/637616
Orbán požiadal predsedov Európskej komisie a Európskeho parlamentu, aby migrantov nevracali do Maďarska
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-poziadal-o-to-aby-migranti-neboli-/142718-clanok.html
Silné fotografie utečencov z maďarskej hranice: Žiadni teroristi, ale príbehy plné sĺz aj smiechu
https://dennikn.sk/170973/silne-fotografie-utecencov-z-madarskej-hranice-ziadni-teroristi-ale-pribehy-plne-slz/
„Utekám, lebo doma mám na raňajky bomby“
https://dennikn.sk/170865/boli-sme-za-utecencami-utekam-lebo-doma-mam-na-ranajky-bomby/
Maďarsko eviduje najviac ilegálnych migrantov; očakáva pomoc EÚ
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-eviduje-najviac-ilegalnych-migr/142560-clanok.html
V Čongrádskej župe zadržali 1141 ilegálnych migrantov
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-v-congradskej-zupe-zadrz/142530-clanok.html
Jednostranný krok Budapešti vyvolal v EÚ zväčša kritické reakcie
http://www.teraz.sk/zahranicie/jednostranny-krok-budapesti-vyvolal-zvac/142448-clanok.html
Kaliňák: Zmluva o vracaní migrantov platí bez ohľadu na to, čo si myslí Maďarsko
http://www.hlavnespravy.sk/kalinak-zmluva-o-vracani-migrantov-plati-bez-ohladu-na-to-co-si-mysli-madarsko/637140
Szijjártó: Maďarsko rieši vážne problémy s nedostatkom miesta pre migrantov
http://www.hlavnespravy.sk/szijjarto-madarsko-riesi-vazne-problemy-s-nedostatkom-miesta-pre-migrantov/636898
Fico pripustil, že Slovensko dobrovoľne prijme migrantov
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/359475-fico-pripustil-ze-slovensko-dobrovolne-prijme-migrantov/
Budapešť chce vyhovieť EÚ: Navrhujeme neodkladné konzultácie o problematike migrantov
http://www.cas.sk/clanok/321533/budapest-chce-vyhoviet-eu-navrhujeme-neodkladne-konzulacie-o-problematike-migrantov.html
Maďarská vláda hucká ľudí proti slabším
Problém nie sú utečenci, ale Orbán
25. júna 2015 - (Peter Morvay - Denník N)
Maďarsko podniká proti utečencom najdrastickejšie kroky, aj keď s nimi nemá najväčší problém. - Schengenský systém nie je spravodlivý v tom, že drvivú väčšinu starostí o utečencov prenecháva obvykle ekonomicky slabším krajinám na juhu a juhovýchode Európskej únie. Ony musia zastaviť prílev migrantov a prijímať späť tých, ktorým sa nejako podarilo dostať ďalej. Zvyšné krajiny im na to prispievajú, ale ako vidno zo súčasnej krízy, mnohé z nich sa im pomôcť príliš nesnažia. Čím viac krajina leží vo vnútri únie a čím bližšie k jej severnému koncu, tým menej sa musí o utečencov starať. Aspoň teoreticky. V praxi to býva naopak, niektoré vnútrozemské a severské krajiny prijímajú natrvalo najviac utečencov. Určite je to i tým, že sú bohatšie. Hlavným dôvodom však bude skôr vyššia miera spoločenskej solidarity a politickej kultúry. Maďarsko má čiastočne pravdu, ak sa mu nepáči dohoda, podľa ktorej musí z ostatných krajín prijímať späť utečencov len preto, že na územie únie vstúpili cez jeho hranice. Jednostranné vypovedanie úniovej zmluvy je však krok, aký sa v slušnej spoločnosti nerobí. Maďarsko má s utečencami problémy, stále však nie sú také vážne, aké má Grécko či Taliansko. Ak napriek tomu práve Budapešť prichádza s najdrastickejšími krokmi proti utečencom, od štvavej kampane cez stavbu múru až po vypovedanie readmisnej zmluvy, nebude to vážnosťou problému, ale charakterom, či skôr bezcharakternosťou jej vlády. Lenže práve preto, že Orbánova vláda neustále hucká ľudí proti niekomu (utečenci sú len poslední na zozname, zatiaľ) a snaží sa svojim prívržencom vtĺkať stály pocit ohrozenia, vojnového stavu a nenávisť, znie jej nárek nad krutým osudom Maďarska pre zahraničie nedôveryhodne dokonca aj vtedy, ak má náhodou v niečom pravdu. Všetci totiž vedia, že týmto nerieši skutočné problémy krajiny, ale len vlastné zotrvanie pri moci za každú cenu.
Maďarský ekonóm napísal Slovákom otvorený list: Toto je pravda o Grécku
http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-sveta-financii-126/madarsky-ekonom-napisal-slovakom-otvoreny-list-toto-je-pravda-o-grecku-839751
Ľudovít Štúr na novej dvojeurovke
http://www.aktuality.sk/clanok/279562/budeme-platit-novou-dvojeurovkou-bude-na-nej-ludovit-stur/
Ľudovít Štúr - Osobnosť, ktorá aj dnes ľudí spája
http://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/361855-ludovit-stur-osobnost-ktora-aj-dnes-ludi-spaja/
Obrovský úspech slovenskej herečky maďarského pôvodu
Judit Bárdos ocenili na medzinárodnom Social World Film Festivale
http://www.topky.sk/cl/100313/1486855/Obrovsky-uspech-slovenskej-herecky--Ocenenie-na-medzinarodnom-filmovom-festivale-
Maďari objavili nákupnú turistiku. Ich cieľom je Rumunsko
14. júla 2015 - (tasr)
Maďari začali chodiť za nákupmi do rumunských obchodov. Lákajú ich nižšie ceny na potraviny, na ktoré od júna znížili v Rumunsku daň z pridanej hodnoty, informovala maďarská komerčná televízia RTL Klub. DPH na potraviny v Rumunsku znížili 1. júna z 24 na 9 percent, preto sú ich ceny podstatne nižšie než v Maďarsku. Televízia pripomína, že maďarská vláda avizovala zníženie DPH z terajších 27 na 5 percent, ale iba v prípade bravčového mäsa. Toto opatrenie vstúpi do platnosti 1. januára 2016. Podľa maďarskej vlády zvýhodnené DPH nie je možné rozšíriť na iné potraviny.
Rast priemyselnej produkcie v Maďarsku sa v máji mierne spomalil
http://www.teraz.sk/ekonomika/rast-priemyselnej-produkcie-madarsko/145696-clanok.html
Mafia a pašeráci žijú v blahobyte neďaleko hraníc na Ukrajine
http://www.aktuality.sk/clanok/279553/mafia-a-paseraci-ziju-v-blahobyte-nedaleko-slovenskych-hranic-na-ukrajine/
Poľský analytik: Pravý sektor je hrozbou pre Poľsko, Maďarsko a Slovensko
Maďari a Slováci svoje hranice s Ukrajinou upevňujú
http://www.hlavnespravy.sk/polsky-analytik-pravy-sektor-je-hrozbou-pre-polsko-madarsko-a-slovensko/645816
Po streľbe na západnej Ukrajine posilňuje polícia hliadky na zelenej hranici
https://dennikn.sk/186670/pri-mukaceve-utiekli-do-lesov-ozbrojenci-slovenski-policajti-vyfasovali-samopaly/
Korene predkov spoznáva stovka detí zahraničných Slovákov v Martine
10. júla 2015 - (tasr)
Poznaj svoje korene je názov dvojtýždňového kultúrno-poznávacieho pobytu, na ktorom sa v Martine zišla stovka detí Slovákov žijúcich v zahraničí. Podujatie má podľa riaditeľky Akadémie vzdelávania v Martine Evy Hlaváčovej pomôcť deťom z Česka, Švédska, Poľska, Maďarska, Chorvátska, Rumunska, Srbska a Ukrajiny zdokonaliť si slovenčinu a spoznať prírodu i pamiatky Turca a stredného Slovenska. „Cieľom projektu je ukázať deťom Slovensko v praxi. Aby spoznali pamiatky, kultúru, zvyky, tradície, nadviazali nové kamarátstva a nezabudli na svoje korene,” uviedla Eva Hlaváčová. Zdôraznila, že projekt je prínosný pre medzinárodnú spoluprácu spolkov Slovákov žijúcich v zahraničí so slovenskými inštitúciami, ktorých snahou je udržiavať tieto kontakty a pomáhať spolkom v ich aktivitách. „Deti Slovákov sa v zahraničí učia o Slovensku, kultúre, učia sa jazyk a veríme, že ich vzťah k Slovensku podporíme živými zážitkami a spoznaním Slovenska zblízka,” podotkla riaditeľka martinskej Akadémie vzdelávania. Doplnila, že deti začali spoznávať Slovensko 5. júla, ktorý je Dňom zahraničných Slovákov. „Je to sviatok takmer dvoch miliónov našich krajanov žijúcich v zahraničí. Vyhlásila ho vláda SR v septembri 1993. Cieľom je pripomenúť si skutočnosť, že my Slováci máme svojich krajanov aj mimo našej vlasti. Ale uvedomiť si tiež, že by sme ich mali podporovať v snahe zachovať si pozitívne povedomie o vlasti predkov. Tento deň je spätý s cyrilo-metodskou tradíciou, preto sa oslavuje 5. júla, ktorý je štátnym sviatkom SR. Deň zahraničných Slovákov si pripomínajú krajanské komunity na celom svete,” dodala Hlaváčová.
Jazero Tisza na severe Maďarska je rajom aktívneho turistu
http://cestovanie.aktuality.sk/clanok/9404/jazero-tisza-na-severe-madarska-je-rajom-aktivneho-turistu/
Zázračného koňa skolila záhadná smrť
13. júla 2015 - (Boris Vanya - Sme)
Overdosa zastavili v rozlete zdravotné problémy, na dostihoch zarobil vyše 250-tisíc eur - Rozprávkový príbeh má smutný koniec. Zázračný maďarský kôň Overdose pred niekoľkými dňami nečakane uhynul a jeho slovenský spolumajiteľ Zoltán Mikóczy sa s ním chystá rozlúčiť - v putách. - Bývalý slávny dostihový šprintér Overdose podľahol začiatkom júla v Nemecku žalúdočnej kolike. Čo ju spôsobilo, zostane záhadou, keďže koňa po smrti nepitvali. Dóziho, ako znela maďarská prezývka koňa, v Holandsku spopolnili a miesto posledného odpočinku zrejme nájde v maďarskej dostihovej centrále v Alagu, kde prežil podstatnú časť života.
Mikóczyho kúpa zo špásu - Dunajskostredský podnikateľ a dostihový nadšenec Zoltán Mikóczy kúpil vtedy ešte bezmenného žrebca v roku 2006 na dražbe v anglickom Newmarkete za vyvolávaciu cenu 2000 guineí (necelých 3000 eur). Podľa vlastných slov iba zo špásu. Nemohol tušiť, že práve získal koňa, ktorý mu zmení život. Ustajnil ho v maďarskom Alagu a zveril do rúk skúseného trénera Sándora Ribárszkeho. Z Overdosa (meno mu dala Mikóczyho dcéra Lilla) sa po pár mesiacoch stala stredoeurópska turfová kométa. Vyhral v Budapešti, Bratislave, vo Viedni, v Ríme, Hamburgu, Baden-Badene... V októbri 2008 predbehol všetkých súperov aj na parížskom hipodróme Longchamp, kde triumfoval v traťovom rekorde Prix de l' Abbaye s dotáciou pre víťaza 142 850 eur. Jednému z koní sa však neotvoril štartový box a dostihy anulovali. V Maďarsku vypukla okolo Overdosa mánia. O štvornohej celebrite napísali knihu, nakrútili film. V apríli 2009 mu v budapeštianskom Kincsem Parku aplaudovalo pri ďalšom víťazstve vyše dvadsaťtisíc nadšených fanúšikov. Potlesk mal Overdosa odprevadiť do sveta veľkého turfu. Mikóczy sníval o štartoch v Anglicku, Japonsku, Hongkongu, Saudskej Arábii... Namiesto toho sa však začali Overdosove zdravotné patálie. Zápal kopyta, problémy so šľachou...
Lúčil sa víťazstvom - Hviezdny kôň premaródoval celú sezónu 2010. A hoci sa ešte dokázal vrátiť, už nedosahoval také prenikavé výsledky ako predtým. Naposledy sa objavil na dostihoch 13. novembra 2011 v Ríme. Lúčil sa víťazstvom. Šestnástym v kariére. Dovedna zarobil na dostihoch 258 492 eur. Mikóczy už bol v tom čase polovičným spolumajiteľom koňa, 50 percent vlastnili štyria prominentní maďarskí podnikatelia. Nedávno sa správy o Overdosovi začali opäť objavovať v médiách našich susedov. V Maďarsku plnil úlohu plemenného žrebca. Mikóczy ho za týmto účelom presťahoval do Nemecka, aby mali k nemu blízko aj majitelia kobýl z renomovaných stajní. Poplatok za zblíženie sa s Overdosom bol 4000 eur.
Majiteľ v problémoch - V čase, keď sa trápil kôň, dostal sa do problémov aj majiteľ. Akoby v tom bola symbolika. V októbri 2009 Mikóczyho zatkli v Rumunsku s odôvodnením, že sa pokúšal odviezť stroje na spracovanie mäsa zo svojej firmy v konkurze, ho odsúdili na 19 mesiacov. Najskôr nepodmienečne, po odvolaní podmienečne. Momentálne sedí opäť vo väzení, tentoraz v Maďarsku. V apríli tohto roka ho polícia obvinila z daňových podvodov. Mikóczy bol údajne členom gangu, ktorý mal na fiktívne faktúry vymyslených maďarských firiem nakupovať cukor v Poľsku, Česku a na Slovensku a obohatiť sa na vrátení DPH. Správa o Overdosovej smrti ho podľa maďarských médií za mrežami zlomila. Nevedel údajne ani o tom, že kôň je chorý. Mikóczy verí, že sa mu s milovaným koníkom podarí rozlúčiť. Aj keby mal prísť do Alagu v putách.
Chcú pokračovať vo výrobe paliva z odpadového dreva
Nové Zámky uspeli spolu s maďarským mestom Mosonmagyaróvár s cezhraničným projektom s názvom Spoločne pre prírodu.
http://www.dobrenoviny.sk/c/51080/nove-zamky-chcu-pokracovat-vo-vyrobe-paliva-z-odpadoveho-dreva
Účastníkov Budapest Pride neodradil ani intenzívny zápach
http://www.teraz.sk/zahranicie/ucastnikov-budapest-pride-neodradil-a/145369-clanok.html
V Segedíne otvorili výstavu diel majstra popartu Mela Ramosa
http://www.teraz.sk/kultura/v-madarskom-segedine-otvorili-vystavu/145287-clanok.html
Politické vzťahy Maďarska a Chorvátska sú na bode mrazu
http://www.sme.sk/c/7906080/politicke-vztahy-madarska-a-chorvatska-su-podla-szijjarta-na-bode-mrazu.html
Pusičová: Spor medzi spoločnosťami nemôže ovplyvniť bilaterálne vzťahy
http://www.teraz.sk/zahranicie/pusicova-spor-medzi-spolocnostami-n/145291-clanok.html
Búrky si v Maďarsku vyžiadali jednu obeť
http://www.teraz.sk/zahranicie/stredajsie-burky-si-v-madarsku-vyziadali/144983-clanok.html
Maďarsko zasiahli intenzívne búrky
http://www.sme.sk/c/7904476/madarsko-zasiahli-intenzivne-burky-v-budapesti-je-narusena-doprava.html
Novoprijatý zákon v Maďarsku sťaží prístup k informáciám
http://www.teraz.sk/zahranicie/novy-zakon-madarsko-informacie/144627-clanok.html
Cudzincom sa páčia vlaky zadarmo, precestovali už milióny kilometrov
http://www.noviny.sk/c/slovensko/cudzincom-sa-paciavlaky-zadarmo-precestovali-uz-miliony-kilometrov
Do zahraničia by išlo pracovať 63 % maďarských študentov
http://www.teraz.sk/magazin/do-zahranicia-by-islo-pracovat-madarski-/145002-clanok.html
Maďarský Mozart
Hrá na klavíri ako pán a miluje Jacksona / Maďarský supertalent je hitom internetu
http://hudba.zoznam.sk/spravy/05-07-2015-hra-na-klaviri-ako-pan-a-miluje-jacksona-madarsky-supertalent-je-hitom-internetu/
Zomrel predseda prvého slobodne zvoleného parlamentu György Szabad
http://www.teraz.sk/zahranicie/zomrel-predseda-prveho-slobodne-zvoleneh/144129-clanok.html
Lietajúca Gizi je nezmar, v 89 rokoch odcudzila 70.000 forintov
Tvrdí, že kleptománia je u nej dôsledkom ochorenia z mladosti.
http://www.teraz.sk/import/lietajuca-gizi-je-nezmar-odcudzila-forin/143957-clanok.html
Zberači univerzitných titulov si obľúbili Ružomberok
Sestra maďarského kardinála získala doktorát na Katolíckej univerzite napriek tomu, že nevie po slovensky. Mária Fülöp Erdő sa hneď po získaní akademického titulu PhD stala rektorkou Katolíckej vysokej školy vo Vacove (Vác).
http://www.sme.sk/c/7890840/zberaci-univerzitnych-titulov-si-oblubili-ruzomberok.html
Athleta Christi - Furcsaságok a váci katolikus főiskolán
http://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/athleta-christi-89144
Mária Fülöp Erdő v Ružomberku
Doktorát nikto nezoberie, aj keby bol získaný podvodom
29. júla 2015 - (M. Vrabcová - Sme)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/802487459850232/?type=1
Práca sestry maďarského kardinála o katolíckej výchove, za ktorú má titul z ružomberskej univerzity, nebola nová. Menila v nej aj dátumy. - V dizertačnej práci, ktorú Mária Fülöp Erdő obhájila v Ružomberku, autorka takmer doslova cituje svoju vlastnú staršiu maďarskú knihu. Zdroj však nespomína. Doteraz nebolo jasné, prečo si vybrala slovenskú katolícku univerzitu, keď sama nevie po slovensky. Kniha Používanie médií a výchova k čitateľstvu (Médiahasználat és olvasóvá nevelés) vyšla v maďarčine vo vydavateľstve Corvinus v roku 2002. V júni 2011 Erdő obhájila v Ružomberku prácu na tému „Mediálna kultúra - nové možnosti katolíckej výchovy a vzdelávania”, s takmer rovnakým obsahom. V Maďarsku je päť katolíckych vysokých škôl a jedna katolícka univerzita, ale sestra maďarského arcibiskupa išla obhajovať prácu na Slovensko.
Univerzita nič nevie - Dizertačná práca obsahuje rovnaké dotazníky, tabuľky a grafy ako spomínaná kniha, všetko bez odkazu na zdroj. V zozname použitej literatúry Erdő v 47 prípadoch svojvoľne zmenila rok vydania, aby vytvorila dojem, že použila výsledky novších výskumov. V roku 2007 tak napríklad podľa jej zoznamu vyšla kniha vo vydavateľstve, ktoré vtedy už neexistovalo. K textom a výskumom z roku 2002 pripojila odkazy z roku 2009, ako keby sa texty odvolávali na tieto štúdie. Emil Maretta, ktorý je za ružomberskú univerzitu poverený komunikáciou s verejnosťou, hovorí, že tieto informácie nie sú univerzite známe. Získaný titul umožnil Erdő, aby sa stala rektorkou Katolíckej vysokej školy Vilmosa Apora vo Váci. Navrhol ju vácsky biskup Miklós Beer, ktorý zrejme v tom čase neskúmal, či potrebný doktorát Erdő v Maďarsku nostrifikovala. Stalo sa tak až po štyroch rokoch, potom, ako sa o rektorku začal zaujímať denník SME.
Titul nepreveria - Rektorka na otázky ani tentoraz neodpovedala, maďarské ministerstvo ľudských zdrojov potvrdilo, že Erdő nostrifikovala doktorát získaný v zahraničí 8. júla 2015 na Vysokej škole Károlya Eszterházyho v Egeri. Zákonnosť a právoplatnosť úkonov, ktoré za tri roky urobila ako rektorka, hoci nespĺňala zákonné podmienky na vymenovanie, ministerstvo nebude prešetrovať, lebo ich vraj nikto nespochybnil. Vysoká škola Károlya Eszterházyho neskúma ani obsah dizertačnej práce, odpovedala, že vychádzala z medzivládnej dohody medzi Maďarskom a Slovenskom o vzájomnom uznávaní vysokoškolských titulov. Na Slovensku by podvodom získaný akademický titul mohla zobrať len inštitúcia, ktorá ho udelila. V Maďarsku tak prišiel o doktorát bývalý prezident Pál Schmitt, zobral mu ho akademický senát Semmelweis Univerzity. V Ružomberku zmenila vedecká rada univerzity svoje rozhodnutie iba raz, hoci spochybnených titulov tam udelili viacero. V roku 2013 vedecká rada odvolala svoje rozhodnutie o udelení titulu docent ešte pred vymenovaním uchádzača. Nepresnosti a podvody v dizertačných prácach by mal podľa hovorkyne ministerstva školstva Beáty Dupaľovej Ksenzsighovej odhaliť školiteľ, neskôr oponenti a skúšobná komisia. „Doktorandské štúdium sleduje a hodnotí odborová komisia. Je plne v kompetencii odborovej komisie prešetriť kvalitu dizertačnej práce menovanej.” Odborová komisia na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa nechystá prešetrovať prácu Erdő, lebo „titul PhD. navrhla uchádzačke udeliť na základe vtedy známych skutočností”.
Eustream spustil prevádzku slovensko-maďarského plynovodu
Severo-južné plynové prepojenie cez Slovensko sa stáva realitou
http://www.hlavnespravy.sk/severo-juzne-plynove-prepojenie-cez-slovensko-sa-stava-realitou-eustream-spustil-prevadzku-slovensko-madarskeho-plynovodu/641786
Eustream - Slovensko-maďarský plynovod je v komerčnej prevádzke
http://www.teraz.sk/ekonomika/eustream-plyn-komercna-prevadzka/143713-clanok.html
Slovensko na čele krajín V4
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/slovensko-cele-krajin-v4-akom-stave-odovzdame-stafetu-cesku.html
Lajčák: Vyšehradská štvorka silnie i v očiach medzinárodných partnerov
http://www.teraz.sk/slovensko/m-lajcak-vysehradska-stvorka-siln/143260-clanok.html
Slovenská republika má najviac obyvateľov v histórii
http://www.teraz.sk/slovensko/slovensko-demograficky-vyvoj-2014/143207-clanok.html
Režisér Gábor Máté: „Stále sme sa nezmierili s našou históriou“
Maďarské dejiny si prispôsobujú / Rómska problematika, chudoba, strach z imigrantov a neustále konfrontácie s históriou
http://www.aktuality.sk/clanok/278073/stale-sme-sa-nezmierili-s-nasou-historiou--hovori-madarsky-dramatik/
Deň rómskeho holokaustu si pripomínajú aj v budapeštianskom metre
http://www.teraz.sk/zahranicie/den-romskeho-holokaustu-si-pripominaj/148811-clanok.html
V Budaörsi sa bude vyrábať obal Tetra Recart
http://www.24hod.sk/vo-fabrike-v-budaors-sa-bude-vyrabat-obal-tetra-recart-cl368817.html
Ospravedlňujeme sa za nášho premiéra, hlásajú bilboardy v Maďarsku
http://www.omediach.com/reklama/item/7051-ospravedl%C5%88ujeme-sa-za-nasho-premiera-hlasaju-billboardy-v-madarsku
Nebojme sa Orbána, vráťme našim ľuďom občianstvo
24. júna 2015 - (Komentár Juraja Drobu /SaS/ - aktualne.sk)
„Orbánovská” hrozba pre Slovensko je dnes minimálna, netrestajme vlastných ľudí. Som za to, aby po svete behalo čo najviac úspešných ľudí so slovenským pasom, ktorí sa ku krajine hrdo hlásia. A budú mať možnosť bezproblémovo odvoliť cez internet. Hoci o budúcnosti nevieme veľa, v politickom zápase vystupuje budúcnosť úplne zreteľne. Orbán vyhodnotil budúcnosť ako vďačnosť, ktorú mu budú jeho občania prejavovať za posilnenie maďarského národa, Slovensko zareagovalo tak, že začalo brať občianstvo vlastným ľuďom, ktorí požiadajú o maďarské. Pravdepodobne v rozpore s ústavou. Písal sa vtedy rok 2010 a Orbánova nacionalistická ofenzíva spôsobila vrásky naprieč našim politickým spektrom. Orbán ponúkol maďarské občianstvo všetkým takpovediac po krvi a Slovensko sa im ho rozhodlo vziať - takpovediac mečom. Vášne našťastie medzičasom opadli, slovenskí Maďari sa nezačali húfne utiekať k Budapešti a o slovenské občianstvo začali podľa nového zákona bohužiaľ prichádzať predovšetkým ľudia, ktorí sa oženili do Nemecka, presťahovali do Kanady, prípadne prijali občianstvo inej krajiny z akéhokoľvek ďalšieho dôvodu. Pritom je v životnom záujme Slovenska, aby takýto ľudia aj naďalej ostali našimi občanmi. Korektne uznávam, že ministerstvo vnútra začalo hľadať riešenie a nakoniec ho našlo vo forme ministerskej výnimky. Na jej základe bolo do dnešného dňa občianstvo prácne vrátené pár desiatkam ľudí, ktorí oň za posledných päť rokov prišli. Čo s ďalšou približne tisíckou rovnako potrestaných? Bojím sa, že niektorí z nich na Slovensko tak zanevreli, že už o vrátenie možno nepožiadajú. Veľká škoda a strata. Stručne povedané: „orbánovská” hrozba pre Slovensko je dnes minimálna, netrestajme vlastných ľudí. Som za to, aby po svete behalo čo najviac úspešných ľudí so slovenským pasom, ktorí sa ku krajine hrdo hlásia. A budú mať možnosť bezproblémovo odvoliť cez internet. Vyzývam vládu, aby nerozdávala len navoňané volebné balíčky, ale aj štipku veľkorysosti a dobrej vôle. Som za dvojité občianstvo aj preto, aby Slovensko malo občanov, ktorí poznajú svet a sú v ňom úspešní. Tak dosiahneme to, že k Slovensku budú mať citový vzťah ako k svojej domovine, na ktorú sú hrdí, vážia si ju a pomáhajú nám. Buď tým, že podporia svoju na Slovensku žijúcu rodinu, alebo začnú Slovensko častejšie navštevovať a míňať tu svoje peniaze. Prípadne otvoria pobočku svojej firmy. Možno zasponzorujú krajanské podujatie v Toronte, New Yorku, Dubline, Mníchove alebo v Moskve. Minimálne budú mať o dobrý dôvod viac pomáhať k budovaniu Slovenska ako značky a šíriť jeho dobré meno v ich druhej domovine. Ak zvýšime ich afinitu voči nášmu štátu, vráti sa nám to aj s úrokmi. Ukončime éru strachu a pomôžme k budovaniu hrdosti na Slovensko.Nie v duchu anachronickej a pomýlenej orbánovskej vidiny veľkého Maďarska, ale v inkluzívnom geste k našim krajanom o sebavedomom Slovensku. Otváram dôležitú a citlivú tému a pokúsim sa o mojom názore presvedčiť väčšinu zákonodarcov.
Bacuľatá speváčka šokuje odvážnym outfitom: Britney Spears XXL
http://www.pluska.sk/soubiznis/zahranicny-soubiznis/zahranicne-celebrity/baculata-spevacka-sokuje-odvaznym-outfitom-britney-spears-xxl.html
Rozdiel služieb v Domici a Aggteleku
25. júna 2015 - (Nový Čas)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/786826391416339
Spája ich prekrásna jaskyňa, no sú to dva svety! Reč je o Domici v okrese Rožňava a hneď za hranicou v Maďarsku je Baradla (Aggtelek). Návštevník musí zažiť šok, keď na slovenskej strane akoby zdochol pes. Na Slovensku vyberajú parkovné, jaskyňa je v pondelok zatvorená, služby v podstate nefungujú. U susedov je však situácia iná. Kým na maďarskej strane návštevníkov lákajú jedlom a upraveným okolím, na slovenskej strane služby stagnujú. Július Lőrincz, starosta Kečova, v ktorého katastri sa Domica nachádza, je bezmocný.,,Rezort Domica bol lákadlom. Veľmi nás to mrzí, lebo sme im predali pozemok a len na daniach nám už dlhujú zhruba 70-tisíc eur,” hovorí starosta. Majiteľ sa dostal do finančných problémov a aj keď o kúpu areálu bol záujem, doteraz nemá gazdu. Komplex sa dostal do konkurzu a majetok má v zábezpeke banka. Na maďarskej strane stojí guláš v prepočte 2,40 eur, ryby 2,50 eur, vyprážaný karfiol 3,20 eur, pivo už od eura a vstup do jaskyne vyjde zhruba na 7 eur. Na slovenskej strane sa v blízkosti jaskyne nenachádzajú žiadne stravovacie zariadenia. Na slovenskej strane sa platí vstupné od 6 eur, no parkovné je 2 eur, resp. 7 eur (osobné auto, autobus), hoci v Maďarsku je to zadarmo. - Reklama na bilbordoch lákala návštevníkov do nového zábavno-oddychového parku pri jaskyni Domica, ktorý s meškaním aj otvorili. Už viac ako päť rokov je však z technických príčin zatvorený. Zhruba dva roky fungovali eurofondy a potom už boli len dlhy dodávateľom a Sociálnej poisťovni.
Na Orbána vytiahli humor
https://www.facebook.com/oslovma/posts/786926078073037
Stranu dvojchvostého psa založili v univerzitnom meste Segedín na juhu Maďarska v roku 2006. Fungovala sprvu ako občiansky spolok. Keď však vládny Fidesz zmenil volebný zákon a volieb sa už mohli zúčastniť len riadne zaregistrované strany, podala si v roku 2013 tiež žiadosť o registráciu, ktorú po rôznych peripetiách skutočne získala. V roku 2006 ešte niesol každý kandidát strany meno István Nagy (meno aj priezvisko patrí k najčastejším v Maďarsku), nakreslili ich ako psov s dvomi chvostmi a ich plagáty niesli nápis „Je taký zlatý, určite nechce kradnúť.” Odvtedy sa zúčastňuje väčšiny parlamentných a komunálnych volieb so živými kandidátmi. Priznaným cieľom strany je spríjemniť voľby pre voličov a znepríjemniť ich pre politikov. Hlása predvolebné heslá ako „Nič nikdy” alebo „Neuznávame existenciu priestoru.” Voličom sľubuje pivo zadarmo, večný život (plus ďalších 20 rokov), metro od západných až po východné hranice Maďarska, kozmodróm v Segedíne, výstavbu maďarskej reštaurácie na Marse, presťahovanie Balatonu bližšie k Budapešti, alebo to, že kamenné levy zdobiace známy reťazový most v Budapešti nahradí živými. „Strana dvojchvostého psa sa od ostatných strán líši tým, že kým ostatní sľubujú, my svoje sľuby skutočne aj sľúbime. Na rozdiel od nezodpovedných sľubov ostatných strán je náš program úplne racionálny a uskutočniteľný,” píše sa v ich programe z roku 2010. Vládnu kampaň zameranú proti utečencom zosmiešnili vlastnou. Začali verejnú zbierku na bilboardy. Tá skončila úspechom. Čoskoro sa tak objavia v Maďarsku plagáty s nápismi ako „Vieme, že kradnete”, alebo „Ak si premiérom Maďarska, nemôžeš si za verejné peniaze postaviť vlastný štadión.”
https://www.facebook.com/oslovma/posts/786863588079286
Recesistická maďarská Strana dvojchvostého psa zareagovala na xenofóbnu vládnu kampaň proti imigrantom zbierkou na kontraplagáty. Uspela až tak, že vyzvala ľudí, aby už neposielali peniaze. Gergely Kovács je zakladateľom a predsedom maďarskej Strany dvojchvostého psa. Pôvodne išlo len o združenie venujúce sa street artu, v posledných rokoch však „strana” získala slušný vplyv a stala sa jedným zo symbolov odporu voči politike vlády Viktora Orbána a tradičným stranám.
- Čakali ste taký úspech, keď ste vyhlásili zbierku na bilboardy, ktoré si robia srandu z vládnej kampane proti utečencom? Dostali ste asi desaťnásobok toho, čo ste si pôvodne vytýčili ako cieľ.
- Sami sme tým boli strašne prekvapení. V minulosti nám už viackrát ľudia núkali peniaze pre stranu, tie sme však neprijali, jednak sme ani nemohli a tiež nerád míňam peniaze iných. Táto vládna kampaň však strašne veľa ľudí nahnevala. Možno nemali ani tak problém s postojom vlády k utečencom, ale s tým, že vláda míňa naše peniaze na to, aby nám povedala, koho máme neznášať. Táto kampaň je evidentne o tom, aby utečencov nenávidelo o päť percent viac ľudí.
- Išlo im len o utečencov?
- Nejde len o utečencov, vláda už roky systematicky zneužíva, že je na tom spoločenská solidarita v Maďarsku veľmi zle a snaží sa vytrieskať nejakú popularitu z toho, že hucká ľudí voči slabším spoločenským skupinám, vrstvám, alebo proti J tým, čo sú v niečom iní. To ro' bili, keď bezdomovcom zakázali, aby sa zdržiavali v uliciach, čo je úplne absurdné, alebo keď fideszácki politici kritizovali pochod gayov. A opozícia nie je schopná nič rozumné urobiť, mne by nevadilo, ak by to namiesto nás urobil niekto iný, ale nejako sa k tomu nikto nemal.
- To isté však Orbán robil aj za svojej prvej vlády, keď delil ľudí na pravých Maďarov a tých ostatných.
- Áno a dlho to aj fungovalo, spoločnosť je veľmi silne rozdelená. Veľa ľudí volilo Fidesz len preto, lebo nenávidelo socialistov a naopak. Lenže teraz je už opozícia taká slabá a je to tak dávno, čo bola naposledy pri moci, že bolo treba hľadať nových nepriateľov. Či už je to Európska únia, Medzinárodný menový fond, banky, firmy ako teplárne či vodárne alebo utečenci.
- Akú čiastku ste nakoniec vyzbierali? Už ste ľudí vyzývali, aby ďalšie peniaze neposielali.
- Už viac ako 33 miliónov forintov (asi 105-tisíc eur). Naozaj sme prestrelili a začali sa objavovať aj hlasy, že keď už sme toľko vybrali, neutraťme to len na plagáty, ale dajme aj na iné ciele, napríklad organizáciám zaoberajúcim sa utečencami. To však nemôžeme urobiť, nie sú to naše peniaze, ale tých, čo nám ich dali, a tí nám ich poskytli na konkrétny účel. Takže všetko pôjde na nákup reklamných plôch, najmä plagátov, pravdepodobne však využijeme aj iné médiá, noviny, rádiá.
- To znamená, že kampaň bude oveľa rozsiahlejšia, než ste povodne plánovali.
- Máme peniaze asi na 800 bilboardov, to je skoro toľko, koľko si ich objednala vláda. Prvé sa na uliciach objavia 1. júla, v Budapešti ich bude niekoľko v angličtine, aby sa s nimi turisti mohli fotiť a aby sme mali aj pozitívny odkaz do sveta. A ľudia si sami mohli hlasovaním vybrať, ktorý z navrhnutých plagátov bude vylepený v premiérovej obľúbenej obci Felcsút. Zvíťazil plagát s nápisom: „Ak si ministerským predsedom Maďarska, musíš ctiť naše zákony.”
- V jednom rozhovore ste povedali, že pred rokom by sa v Maďarsku takéto plagáty ešte nemohli objaviť.
- V Maďarsku sú dve veľké agentúry prenajímajúce bilboardy, u ktorých si môžete objednať podobnú akciu. Firma Istvána Garancsiho, ktorý má blízko k Fideszu, sa podieľa na vládnej kampani, tam by sme ani nemali šancu. Našťastie druhá firma patrí Lajosovi Simicskovi, ktorý sa pohádal s Fideszom, a u neho sme si preto mohli bilboardy kúpiť. Nemám z toho práve radosť, viem, kto je Simicska, koľko peňazí k nemu pritekalo, kým bol s Fideszom zadobre, a nestal sa mi sympatickejším preto, že už nie je, ale inú možnosť nemáme.
- Takže vlastne ťažíte z vojny oligarchov v Maďarsku. To je ako na Ukrajine, sú oligarchovia prozápadní a proputinovskí.
- Simicska dnes, zdá sa, urobí všetko, aby Fidesz poškodil. My už sme sa v minulosti rozhodli, že sa zapojíme do korupcie v Maďarsku tým, že budeme posielať menšie čiastky, takých 100-150 forintov jednotlivým oligarchom, aby si nás všimli a začali nás financovať. Najväčšou nevýhodou našej strany je, že ešte nemáme dostatok vlastných oligarchov, na tom ešte musíme zapracovať.
- Či budete robiť, keď plagátová kampaň skončí?
- Isté je len to, že nikdy nebudeme stranou, ako sú tie v parlamente. Keďže sa nám však prihlásilo viac ako 2-tisíc aktivistov, chceme vymyslieť nejaké projekty, napríklad na zveľadenie nášho prostredia: vysádzanie ovocných stromov v mestách, premaľovanie lavičiek, naše noviny obsahujúce len falošné správy chceme vydávať aj v tlačenej forme.
Ľudia si sami mohli hlasovaním vybrať, ktorý z navrhnutých plagátov bude vylepený v premiérovej obľúbenej obci Felcsút. Zvíťazil plagát s nápisom: „Ak si ministerským predsedom Maďarska, musíš ctiť naše zákony.”
Slovenská menšina v krajinách bývalého Uhorska v období 1711-1918 (Samuel Filadelfi)
www.oslovma.hu/XXX/FiladelS.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/792694197496225
21. Majstrovstvá sveta vo varení a jedení bryndzových halušiek
1. augusta 2015 v Mýte pod Ďumbierom
http://www.bryndzove-halusky.sk/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/792663537499291
EÚ žiada od Budapešti objasnenie vypovedania dohody o migrantoch
http://www.teraz.sk/zahranicie/eu-ziada-od-budapesti-objasnenie-vypoved/142231-clanok.html
Maďarsko dočasne pozastavilo platnosť Dublinskej dohody o migrantoch
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-docasne-pozastavilo-platnost-dublinskej-dohody-o-migrantoch/636536
Návrat odborníkov zo zahraničia
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24755
V Békešskej Čabe chystajú Slováci Dolnozemský jarmok
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1359/v-bekesskej-cabe-chystaju-slovaci-dolnozemsky-jarmok
Slovenskí žiaci z Gemelčičky v Nízkych Tatrách
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1358/slovenski-ziaci-z-gemelcicky-si-uzivaju-tabor-v-nizkych-tatrach
Pocta Zuzane Chalupovej, chýrnej maliarke z Kovačice
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1360/pocta-zuzane-chalupovej-chyrnej-maliarke-z-kovacice
Báčsky Petrovec pozýva na 54. Slovenské národné slávnosti
- manifestáciu slovenskosti v kolorite kultúrnych a duchovných hodnôt Slovákov vo Vojvodine
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3780/bacsky-petrovec-pozyva-na-54-slovenske-narodne-slavnosti---manifestaciu-slovenskosti-v-kolorite-kulturnych-a-duchovnych-hodnot-slovakov-vo-vojvodine
Studia Academica Slovaca ponúka v Bratislave čaro slovenského jazyka a kultúry 170 účastníkom z 37 krajín
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3808/studia-academica-slovaca-ponuka-v-bratislave-caro-slovenskeho-jazyka-a-kultury-170-ucastnikom-z-37-krajin
Školákom študujúcim v zahraničí odpadne povinnosť opätovných skúšok
http://www.ta3.com/embed/20150724-771AE35E-E2FC-475A-A629-96FE3E93BF81.html
Jánošíkov dukát v ligote folkloristiky, žičlivosti a slovenskosti na Valašsku
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1414/janosikov-dukat-v-ligote-folkloristiky-ziclivosti-a-slovenskosti-na-valassku
Čabianske leto s inscenáciou Frajerčenie na tretej ulici
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/794529300646048/?type=1
Dom slovenskej kultúry v Békešskej Čabe pozýva záujemcov na slovenské divadelné predstavenie v rámci Čabianskeho leta. - 17. júla 2015 o 18.00 TEÁTRIUM (Ibsenov dvor) - Predstavenie Divadelného súboru KUS Zvolen z Kulpína - Frajerčenie na tretej ulici - Režisér: Michal Babiak - Vstupenky: 500,- Ft (v predajni lístkov Jókaiho divadla). - Michal Babiak si vybral skvelú tému, ktorá osciluje v eticko-vzťahovom zmätku súčasného sveta. Nuž a takýto divadelný „kus“ núti premýšľať, dávať si otázky sebe samému už počas predstavenia. Teda nielen pasívne prijímať kultúrne voľnočasové rozptýlenie... Babiak napísal hru podľa slávneho románu Choderlosa de Laclosa Nebezpečné známosti. Nuž a tá je plná zvádzania, voľnomyšlienkárskeho života i následného odvrhovania nevinných obetí. Hlavné postavy sa však rýchlo dostávajú do slepých uličiek vlastných hier. Aj preto divák zostáva v napätí až do konca... - Prístup režiséra - profesionála, ktorý si vie vybrať tému, ale najmä ju precíznym naštudovaním vštepiť svojim hercom tak, aby bolo dielko dokonalé, Michalovi Babiakovi, vojvodinskému rodákovi, ktorý už dve desaťročia žije a tvorí na Slovensku, nikto nemôže uprieť. Nebolo tomu inak ani na nedávnom 15. Festivale Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom. Napokon, suverenita, s akou kultúrno-umelecký spolok Zvolen zo srbského Kulpína za hru Frajerčenia na Tretej ulici zožal všetky najprestížnejšie ceny, to iba dupľuje. - Okrem titulu Laureáta festivalu zaslúžene získali aj Cenu primátora a Pamätnú plaketu Aničky Jurkovičovej. Porota navyše súbor odporučila na najväčší ochotnícky festival na Slovensku - Scénickú žatvu v Martine. „Na výkone kulpínskych ochotníkov bolo cítiť, že hru režíroval profesionál. Inscenácia pôsobila ako plastický divadelný tvar, ktorý mal svoju výpoveď a napätie, tempo i rytmus. To viacerým súborom chýbalo,“ hodnotil podľa Trenčianskych novín predseda poroty Martin Timko.
https://www.facebook.com/media/set/?set=np.1437157012459196.100001140400460&type=1
Ľudové noviny - Týždenník Slovákov v Maďarsku
http://www.luno.hu/images/pdf/2015/31-2015.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/804851869613791
http://www.luno.hu/images/pdf/2015/30-2015.pdf
http://www.luno.hu/images/pdf/2015/29-2015.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/801562429942735
http://www.luno.hu/images/pdf/2015/28-2015.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/795605030538475
http://www.luno.hu/images/pdf/2015/27-2015.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/792223847543260
http://www.luno.hu/images/pdf/2015/26-2015.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/788749291224049
Staršie čísla: http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/starsie-cisla-novin/tlac-verz-pdf
Pocty Slovákom v Sarvaši
Tibor Mótyán čestným občanom Sarvaša, Zuzana Medveďová laureátka Ceny mesta
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/23026-uznanie-slovakom-na-dni-mesta
10. Ulica závinov v Dabaši-Šáre
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/23021-10-ulica-zavinov-v-daba-i-are
Novohradský folklórny festival privíta domácich i zahraničných umelcov
http://www.teraz.sk/regiony/lucenec-novohradsky-folklorny-festival/147338-clanok.html
Tristo rokov v týchto končinách
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/23041-tristo-rokov-v-t-chto-kon-inach
Nezabúdame a ďakujeme / „Každý z nás je potomkom migrantov, utečencov, prisťahovalcov...“ / Krojovaný sprievod / Pestrofarebný folklór s kmotrom a s kmotričkou
https://www.facebook.com/oslovma/posts/805138536251791
Bohatnúť v BANKE
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/23040-namiesto-editorialu-bohatnu-v-banke
Fotogaléria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.804667696298875.1073741952.147596498672668&type=3
Folklórny festival Slovákov v Maďarsku
Banka 2015 - Kapitál v tom najkrajšom zmysle slova / Potešenie v prírodnom amfiteátri pri banskom jazere pramení v úcte k našim predkom a predstavuje jedinečné vzdávanie holdu pestovateľom našich folklórnych tradícií. / Klenoty, duchovné hodnoty - potenciál, predstavujúci bohatstvo našej Slovače.
19. Celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 49. Novohradské národnostné stretnutie
2. augusta 2015 v obci Banka (Bánk) / Nezabúdame a ďakujeme / 300 rokov v týchto končinách / Prišli hostia noví - Folklórna bohoslužba / Krojovaný sprievod / Program folklórnych súborov / Fotovýstava / Slovenské gastronomické špeciality / Jarmok ľudových remesiel
Foto: Imrich Fuhl
Z archívu (2014):
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1210-festival-v-banke-bohatstvo-naej-slovae
https://www.facebook.com/oslovma/posts/801815719917406
https://www.facebook.com/oslovma/posts/795608670538111
https://www.facebook.com/oslovma/posts/792719270827051
„Každý z nás je potomkom migrantov, utečencov, prisťahovalcov“
https://www.facebook.com/oslovma/posts/804533602978951
Mária Jakabová Šingeľová - bývalá podpredsedníčka maďarského parlamentu, generálna tajomníčka a úradujúca predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku v rokoch 1983 až 1992: „My sme tu doma“ / „Nepoužiť tradície na sebaklam“ - Festival v Banke / Folklórna bohoslužba / Nezabúdame a ďakujeme - Foto: oslovma.hu - Stiahnite si (audio):
www.oslovma.hu/XXX/FestBank-MarJak01.mp3
www.oslovma.hu/XXX/FestBank-MarJak02.mp3
www.oslovma.hu/XXX/FestBank-MarJak03.mp3
Fotomomentky z Dňa Slovákov v Maďarsku
Telekgerendáš, 4. júla 2015 - Po Zemplíne a Pilíši opäť Dolná zem bola hostiteľom najväčšieho sviatku Slovákov v Maďarsku. Telekgerendáš sa nachádza 11 kilometrov od Békešskej Čaby a je pomerne mladá obec: až v roku 1952 vznikla ako súčasť sálašov. V osade pôsobí slovenská samospráva a v materskej škole sa vyučuje slovenčina.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.791759274256384.1073741948.147596498672668&type=3
Vyznamenaní cenou CSSM Za našu národnosť: Anna Bacskaiová, Zuzana Oczotová a Folklórny spevácky súbor Horenka v Kétšoproni
http://www.slovaci.hu/index.php/sk/20-slider-sk/424-tohtoro-ni-vyznamenani-cenou-cssm-za-na-u-narodnos
Príhovor predsedníčky CSSM Alžbety Hollerovej Račkovej na Dni Slovákov v Maďarsku
http://www.slovaci.hu/index.php/sk/dokumenty/423-prihovor-predsedni-ky-cssm-al-bety-hollerovej-ra-kovej-na-dni-slovakov-v-ma-arsku-4-jula-2015-v-telekgerenda-i
Telekgerendáš - Z detí vychovávame lokálpatriotov
Borouka - motor života / Život v obci je lákavý aj pre deti
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/22928-telekgerenda-z-deti-vychovavame-lokalpatriotov
Po tretíkrát pri súsoší sv. Cyrila a Metoda v Zalaváre
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-nabozenstvo/22991-po-tretikrat-pri-suso-i-sv-cyrila-a-metoda-v-zalavare
Interaktívna hudobná klauniáda: Bartók a Drevený princ v Segedíne
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/22957-interaktivna-hudobna-klauniada-bartok-a-dreven-princ-v-segedine
O slovensko-maďarskej dvojjazyčnosti v knihe Anny Borbélyovej
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-literatura/22807-o-slovensko-ma-arskej-dvojjazy-nosti-v-knihe-anny-borbelyovej
V Novom Sade o spoločných projektoch
O aktuálnych úlohách súvisiacich s realizáciou spoločných projektov dolnozemských Slovákov rokovala dňa 30. júna 2015 v Novom Sade (Srbsko) predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková s predsedníčkou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku Annou Tomanovou Makanovou, podpredsedom Demokratického zväzu Čechov a Slovákov v Rumunsku Pavlom Hlásnikom a predsedom Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku Ivanom Miroslavom Ambrušom. Konateľ Neziskovej verejnoprospešnej spoločnosti SlovakUm Imrich Fuhl zavítal do redakcie týždenníka Hlas ľudu, kde s riaditeľom Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu Samuelom Žiakom hovorili o možnostiach spolupráce medzi redakciou Ľudových novín a týždenníkom Hlas ľudu. (slovaci.hu)
Pilíšske Mlynky oslavovali
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/22927-pili-ske-mlynky-oslavovali
Fotogaléria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.785069408258704.1073741947.147596498672668&type=3
Rozlúčka ôsmakov v novomestskej slovenskej škole
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/22940-rozlu-ka-smakov-v-novomestskej-slovenskej-kole
Novomestská škola obnovená
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/22953-novomestska-kola-obnovena
https://www.facebook.com/slovaci.hu/posts/850562605021804
Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku privítala leto na Slovensku
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/22950-osmm-privitala-leto-na-slovensku
Komlóšania opäť vo Zvolenskej Slatine
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/22951-komlo-ania-opa-vo-zvolenskej-slatine
Deň slovenskej kultúry v Segedíne
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/22952-de-slovenskej-kultury-v-segedine
Slovenská kultúra a gastronómia v II. obvode Budapešti
S Folklórnym súborom Kopaničiar a bryndzovými haluškami
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/22949-slovenska-kultura-a-gastronomia-v-ii-obvode-budape-ti
Odborníkov žijúcich v zahraničí chce Slovensko získať späť
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3767/odbornikov-zijucich-v-zahranici-chce-slovensko-ziskat-spaet
Počet Slovákov v zahraničí rastie
Materiál z dielne Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí je zverejnený na portáli právnych predpisov v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/971727-pocet-slovakov-v-zahranici-rastie-putuju-aj-na-novy-zeland
Dulovce v znamení mladých folkloristov na Južnoslovenských slávnostiach
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3757/dulovce-v-znameni-mladych-folkloristov-na-juznoslovenskych-slavnostiach
Deň zahraničných Slovákov - výzva na uctenie si krajanov dôstojným pamätníkom v domovine všetkých Slovákov
Viera Benková: Heroica Slovaca
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3755/den-zahranicnych-slovakov---vyzva-na-uctenie-si-krajanov-dostojnym-pamaetnikom-v-domovine-vsetkych-slovakov
Krajania, príďte medzi nás do Sadu Janka Kráľa pripomenúť si Deň zahraničných Slovákov!
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1377/krajania-pridte-medzi-nas-do-sadu-janka-krala-pripomenut-si-den-zahranicnych-slovakov
Bratislavský Chodník slávy
Ľudo Pomichal: Nuž, dejú sa veci...
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/52/nuz-deju-sa-veci-1-bratislavsky-chodnik-slavy
Slávnostné vyhodnotenie celoštátnej súťaže s medzinárodnou účasťou
Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/22849-23-pre-o-mam-rad-sloven-inu-pre-o-mam-rad-slovensko
Ocenili aj deti krajanov
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3712/tvoriva-sutaz-pre-ziakov-o-slovencine-a-slovensku-v-ktorej-ocenili-aj-deti-krajanov-pozna-najlepsich-v-jej-23-rocniku
Prečo máme radi Slovensko? Víťazné práce žiakov z krajanského prostredia v kolorite Štúrových odkazov na bratislavskom Hrade
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1367/preco-mame-radi-slovensko-vitazne-prace-ziakov-z-krajanskeho-prostredia-v-kolorite-sturovych-odkazov-na-bratislavskom-hrade
Ďalší krok k zrodu Pamätníka slovenského vysťahovalectva
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislava na svojom zasadnutí 25. júna 2015 veľkou väčšinou hlasov vyslovilo súhlas s vybudovaním Pamätníka slovenského vysťahovalectva na území Bratislavy. Iniciátormi a spracovateľmi schváleného materiálu boli Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Nadácia Národný pamätník slovenského vysťahovalectva.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1202-o-vysahovaleckom-kameni-v-parlamente
Objekt by ideovo a prakticky slúžil na sprístupnenie mnohorakých informácií o slovenskom vysťahovalectve a na prezentáciu kultúry a umeleckej tvorby Slovákov zo Slovenska i zo sveta rovnako ako ich partnerov zo štátov, v ktorých sa usadili a medzi ktorými obyvateľmi majú aktívne partnerské vzťahy...
https://www.facebook.com/oslovma/posts/788942987871346
Zaplesalo srdce, zarosili sa oči
Príbehovo-folklórna Krajanská nedeľa a zážitkovo-gurmánsky Krajanský dvor priblížili posolstvá Slovákov z Dolnej zeme
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3777/zaplesalo-srdce-zarosili-sa-oci-pribehovo-folklorna-krajanska-nedela-a-zazitkovo-gurmansky-krajansky-dvor-priblizili-posolstva-slovakov-z-dolnej-zeme
50. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve
Fotogaléria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.795352333897078.1073741949.147596498672668&type=3
https://www.facebook.com/oslovma/posts/793227210776257
10.-12. júla 2015 - http://www.fspdetva.sk/
Krajanský dvor
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3732/krajansky-dvor-2015
Medzi najviac navštevované miesta slávností patril Krajanský dvor. Do Detvy prišlo viac ako tristo Slovákov žijúcich v zahraničí - potomkov slovenských rodákov z Maďarska, Rumunska, Chorvátska a Srbska. Väčšina účinkovala v siedmich folklórnych súboroch, ktoré sa v Krajanskej nedeli predstavili v nostalgickom programe Keď sa Slovák na Dolnú zem poberal. Ďalší lákali návštevníkov na chutné jedlá dolnozemskej kuchyne.
http://www.teraz.sk/regiony/detva-fsp-dnes-vyvrcholia-krajanskou-ne/145399-clanok.html
http://zvolen.sme.sk/c/7908918/navstevnikov-laka-pocas-dna-najma-krajansky-dvor.html
Pod Poľanou sa tancovalo s Lúčnicou
Folklórne slávnosti neboli len o speve a tanci, ale aj o pripomínaní si dedičstva predkov. O úcte k tradíciám a pôvodným remeslám. Tie prišli ukázať i rodáci zo zahraničia, z Chorvátska či zo Srbska. Ako povedal Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí: „Ich bohato zdobené kroje a ľudové výrobky sú pastvou pre oči, tradičné jedlá zas potešili žalúdok.“
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/361360-pod-polanou-sa-tancovalo-s-lucnicou/
Krajanská nedeľa
Keď sa Slovák na Dolnú zem poberal
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/stranka/112/krajanska-nedela-2015
Audio RSI: http://cdn.srv.rtvs.sk/a520/audio/00/0006/000639/00063940-1-i6C4.mp3
Naši v Detve - Folklórne slávnosti pod Poľanou 2014
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1204-nai-v-detve-folklorne-slavnosti-pod-poanou-2014
Informačné banery ÚSŽZ na krajanskom dvore
https://www.facebook.com/oslovma/posts/793870614045250
http://www.uszz.sk/data/files/banner-1-Kult-slova-Detva-2015-USZZ.pdf
http://www.uszz.sk/data/files/banner-2-Knizna-kultura-Detva-2015-USZZ.pdf
http://www.uszz.sk/data/files/banner-3-Chute-Detva-2015-USZZ.pdf
http://www.uszz.sk/data/files/banner-4-Ludova-kultura-Detva-2015-USZZ.pdf
http://www.uszz.sk/data/files/banner-5-Mad-Rum-Detva-2015-USZZ.pdf
http://www.uszz.sk/data/files/banner-6-Chorv-Srb-Detva-2015-USZZ.pdf
Príďte na 50. folklórne slávnosti do Detvy!
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3770/krajansky-svet-pod-polanou-uszz-pozyva-na-krajansky-dvor-a-krajansku-nedelu--pridte-na-50-folklorne-slavnosti-do-detvy
Krajania pod Poľanou v Detve v dokumente RTV Nový Sad
http://media.rtv.rs/sr_ci/duhovka/13423
Svetlana Surová, Slovenka z Kysáča, očarená sviatkom folkloristiky /
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1405/svetlana-surova-slovenka-z-kysaca-ocarena-sviatkom-folkloristiky-krajania-pod-polanou-v-detve-v-dokumente-rtv-novy-sad
Fujara a slovenskí fujaristi
Ján Jančovic: Slovensko ako domov fujary / Pôvod tejto kráľovnej medzi ľudovými nástrojmi prináleží Slovensku. / Majster Tibor Koblíček / Vyštudovaného lesníka a drevára Alexandra Králika očarila fujara / Jozef Pobočík z Papradnianskej doliny od píšťaliek k fujare / Krtíšan Ján Trebula z hudobníka výrobca fujár
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/927-jan-janovic-fujara-a-slovenski-fujaristi
Legenda o bohatstve Slovákov
Gregor Papuček: Modlitba - za reč našu
 http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/528-gregor-papuek-modlitba-za-re-nau
Správy Slovenského inštitútu v Budapešti
mzv.sk/sibudapest
Program Slovenského inštitútu v Budapešti
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.rtf
Sídlo inštitútu: 1088 Budapešť, Rákóczi út 15. - Otváracia doba: pond.-štvrtok 10-18, piatok: 10-14 - Telefón: (+36 1) 327 4000 - www.mzv.sk/sibudapest - si.budapest@mzv.sk
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/484-spravy-slovenskeho-intitutu-v-budapeti
Program Slovenského inštitútu v Budapešti (júl - august 2015)
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.rtf
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/484-spravy-slovenskeho-intitutu-v-budapeti
Záujem o slovenskú literatúru a jej preklad do maďarčiny neutícha
Pravidelné stretnutia prekladateľov slovenskej literatúry do maďarčiny pod názvom Prekladateľský salón ukončili svoju prvú sezónu dvojdňovým odborným seminárom (20.-21. júla 2015) v Budapešti. Aj tentokrát sa v Slovenskom inštitúte stretli prekladatelia, ktorí sa svojou prácou pričiňujú o úspešnú realizáciu čestného hosťovania Slovenska na Budapeštianskom medzinárodnom knižnom festivale v apríli 2016. Seminár navštívili aj riaditeľka LIC v Bratislave Miroslava Vallová a jej spolupracovníčka Daniela Humajová, aby odpovedali na otázky vydavateľov o grantovom systéme SLOLIA zameranom na finančnú podporu prekladov slovenskej literatúry. Odznela prednáška prekladateľky a vedeckej pracovníčky FF UK Ildikó Hizsnyai, PhD. o onomastike v originály a prekladových textoch, tiež prednáška Judit Görözdi, PhD. z ÚSvL SAV o slovensko-maďarských a maďarsko-slovenských prienikoch identít v textoch Pála Závadu a Veroniky Šikulovej. O svoje skúsenosti s prekladom a recepciou slovenskej literatúry v Anglicku sa v rozhovore so šéfredaktorkou Lettre Internationale Evou Karádi podelila aj prekladateľka Júlia Sherwood.
Deň Slovákov v Maďarsku v znamení 200. výročia narodenia Ľ. Štúra
Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda je už dve desaťročia tradičným dátumom Dňa Slovákov v Maďarsku. Tento rok sa celoštátne stretnutie krajanov uskutočnilo v obci Telekgerendáš, neďaleko Békešskej Čaby v organizácii Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Okrem pestrej ľudovoumeleckej a gastronomickej prezentácie regionálnych kultúrnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku sa konala aj ekumenická bohoslužba, na ktorej už tradične vedenie celoštátnej samosprávy odovzdalo vyznamenania „Za našu národnosť“. Súčasťou celodenného podujatia krajanov boli aj vernisáže miestnej národopisnej výstavy a aj historicky prvej výstavy o Ľudovítovi Štúrovi mimo hlavného mesta Maďarska. Gabriel Hushegyi, riaditeľ Slovenského inštitútu a historik Dr. József Demmel priblížili pre viac ako 200 prítomných hostí v miestnom kultúrnom dome historický význam osobnosti, diela a podoby súčasného kultu Ľ. Štúra prostredníctvom putovnej výstavy Míľniky života Ľudovíta Štúra 1815-1856. Podujatie pozdravila Romana Kanovská, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Podujatie finančne podporil ÚSŽZ.
Freedom Express v Budapešti
Spoločensko-edukačný projekt organizácie European Network Remembrance and Solidarity s názvom Freedom Express je venovaný disidentským aktivitám stredovýchodnej Európy v rokoch 1939 až 1989. Prvými zástavkami výstavy Expresu slobody boli Brusel, Berlín a Varšava, v Budapešti sa otvorila dňa 2. júla za účasti Zoltána Baloga, ministra ľudských zdrojov Maďarska a zástupcov diplomatického zboru. Výstava vo verejnom priestore, ktorú podporili o. i. aj Medzinárodný vyšehradský fond a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, na ktorej odborne spolupracoval aj Ústav pamäti národa, je prioritne venovaná rozšíreniu vedomostí mladej generácie o diktatúrach v bývalom východnom bloku. Partnermi reinštalácie výstavy v Maďarsku sú Poľský inštitút a Slovenský inštitút v Budapešti, verejnosti je prístupná do 8. augusta 2015 v parku Maďarského národného múzea.
Medzinárodné palácové hry vo Vyšehrade
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1-kultura1/1303-medzinarodne-palacove-hry-vo-vyehrade
Kladenie vencov pri pamätnej tabuli Jozefa Viktorína
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.797896073642704.1073741950.147596498672668&type=3
Spomienka na Viktorina vo Vyšehrade
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-nabozenstvo/23023-spomienka-na-viktorina-vo-vy-ehrade
Slovenský inštitút v Budapešti usporiadal 18. júla 2015 slávnostné kladenie vencov pri pamätnej tabuli významného činiteľa slovenského kultúrneho života v Uhorsku v 19. storočí, kňaza Jozefa Karola Viktorína (1822-1874). Podujatie sa konalo v Základnej škole vo Vyšehrade, na ulici Rév. Spoluorganizátormi pietneho aktu boli Slovenská samospráva VIII. obvodu v Budapešti, mesto Vyšehrad a miestne Múzeum Mateja Korvína.
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1153-vyehrad-bol-svedkom-multikulturnej-slavnosti
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/703-pamatn-de-jozefa-viktorina-vo-vyehrade
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1209-slovaci-v-maarsku-nezabudaju-na-viktorina
http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-kultura/12338-velky-pilisan-jozef-viktorin
Slovenské spievanky a veršovačky ZSM
https://www.facebook.com/oslovma/posts/793888994043412
Domovina / Maďarská televízia (video):
http://www.mediaklikk.hu/video/domovina-2015-07-06-i-adas/
Celoštátna súťaž Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) v speve slovenských ľudových piesní a prednese poézie a prózy - 4. júna 2015 v budapeštianskom Slovenskom inštitúte - Celoštátne kolo - Fotogaléria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.777245115707800.1073741945.147596498672668&type=3
Najstarší súvislý text písaný v maďarčine pochádza zo Slovenska
Kultúrna pamiatka Maďarska je súčasťou tzv. Prayovho kódexu z konca 12. storočia.
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/hra-nahody-neuverite-odkial-pochadza-cenna-madarska-pamiatka.html
Vo veku 91 rokov zomrel herec Ladislav Chudík
http://www.teraz.sk/slovensko/vo-veku-91-rokov-zomrel-herec-ladislav-c/143275-clanok.html
Takto si ho budeme pamätať
http://www.teraz.sk/kultura/unikatne-fotografie-ladislav-chudik/137329-clanok.html
Etnograf Ondrej Krupa nás navždy opustil
14. júla 2015, vo veku 80 rokov nás po krátkej, vážnej chorobe navždy opustil významný etnograf Slovákov v Maďarsku Ondrej Krupa. Česť jeho pamiatke!
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/22990-krupasmut15
Ondrej Krupa po maturite v Slovenskom Komlóši študoval na Pedagogickej fakulte v Segedíne, kde získal aj doktorát. Usadil sa v Békešskej Čabe. Tu sa venoval zberateľskej, osvetovej, výskumnej a publikačnej práci. Svoj vedecký záujem sústredil na výskum ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku. Pričinil sa o založenie župného periodika Békési Élet a Národopisu Slovákov v Maďarsku. Výsledky svojich výskumov publikoval v maďarských i slovenských periodikách a v samostatných publikáciách. - Z jeho prác: Výročné sviatky Slovákov v Békešskej Čabe a okolí (1971), Na čabianskej Turni, (1979), Povery, zaklínania, bosorky (1983), Rozprávky ňaňičky Žofky (1984), Poverový svet Slovákov v juhovýchodnom Maďarsku (1988), Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku (1994).
„Sotva som podrástol, už som prejavoval záujem o ľudové tradície. Keď sa zamyslím nad tým, čo na mňa najviac pôsobilo, v prvom rade sa mi vynorí v pamäti dedina a sálaše, prostredie, ktoré ma obklopovalo, a potom pamiatka na moju starú mamu z otcovej strany, ktorá ma so sebou brávala na večerné posiedky. Bol som s ňou, keď do Komlóša prišla veštkyňa, ale aj na pohrebe jednej neobyčajnej ženy. Keďže sme žili na samote, rodičia, podobne ako stará mama, si zachovali veľmi veľa ľudových tradícií.
Spomínam si, aké rozsiahle príbuzenstvo nás obklopovalo, pričom títo príbuzní žili v oblasti od Nadlaku až po Békešsku Čabu a Medeš. Tieto rozvetvené korene boli živnou pôdou pestrého sveta zvykov a tradícií, ktorý mi priblížili už v detstve. Navyše v našej dedine nebolo učiteľa, spolu s ostatnými deťmi som chodil do školy v Ambrózke, Pitvaroši a potom v Slovenskom Komlóši, preto som všade tam doma. Čo sme sa pešo nachodili po poliach do Pitvaroša a Ambrózky a ranným vlakom do Komlóša! To všetko patrí k mojím najkrajším spomienkam.“
Zo Slováka všecko vystane, aj magyar költő
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/159-nazory2-nazory2/1224-zo-slovaka-vecko-vystane-aj-magyar-koltozo-slovaka-vecko-vystane-aj-magyar-kolto
Sándor Petőfi (Alexander Petrovič) pochádzal z číro slovenskej rodiny
„Petőfi mindkét ágon szlovák származású“
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/921-s-petofi-a-petrovi-sa-narodil-pred-192-rokmi
Región Severné Maďarsko má veľké prírodné i umelé jaskynné kúpele
http://www.teraz.sk/magazin/region-severne-madarsko-ma-velke-p/148675-clanok.html
Šariš / Spiš / Pieniny - Júl 2015
V. Šariš - Sp. Podhradie - Levoča - Kežmarok - St. Ľubovňa - Červený Kláštor - Sromowce Niżne
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.801870369911941.1073741951.147596498672668&type=3
Jánošík je najfrekventovanejšia osobnosť v slovenskom umení
http://www.teraz.sk/kultura/cabadaj-janosik-slovensko-umenie/148658-clanok.html
Legendy a mýty nezhrdzaveli - Ľudovou slovesnosťou vytvorený ideál
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia/920-juraj-janoik-legendy-a-mty-nezhrdzaveli
https://www.facebook.com/oslovma/posts/803561709742807
Prvé politické noviny Slovákov začali vychádzať pred 170 rokmi
http://www.teraz.sk/kultura/prve-politicke-noviny-vyrocie-170/148596-clanok.html
Historický kalendár
25. júna 1855
sa narodil v Skalici matematik a pedagóg Ladislav Fodor (pôv. Majerhofer), autor celého radu stredoškolských a vysokoškolských učebníc geometrie. Zomrel 17. augusta 1924 v Šoprone.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Fodor
5. júla
Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda - Vierozvestovia Cyril a Metod prišli v lete v roku 863 na pozvanie kniežaťa Rastislava na územie Veľkej Moravy.
http://www.zivotopisysvatych.sk/cyril-a-metod/
5. júla 1853
Narodil sa v Sabinove maliar a lekárnik Csontváry Kosztka Tivadar (Teodor Kostka). Nepopieral svoj slovenský pôvod, Slováci by sa mali k nemu hlásiť oveľa viac.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/792139860884992
Otec ho v detstve viackrát poslal k vzdialeným príbuzným na Dolnú Zem, aby sa naučil poriadne po maďarsky.
http://madari.sk/magazin/tema-mesiaca/sialenec-alebo-genius
Bol jedným z najoriginálnejších maliarov slávnej epochy prelomu 19. a 20. storočia. Zvykne sa označovať aj za priekopníka expresionizmu, či post expresionizmu. Jeho obraz Jazdci na morskom pobreží sa dostal na svetovej výstave EXPO 1958 v Bruseli medzi 50 veľdiel svetovej výtvarnej moderny. Zomrel 20. 6. 1919.
http://www.slovenskyportal.sk/index.php?action=st&h=Teodor-Kostka
10. júla 2014
Zomrel významný slovenský aktivista v Maďarsku, dlhoročný starosta obce Mlynky (Pilisszentkereszt) a zakladajúci predseda Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov Jozef Havelka (1948-2014). Bol aj poslancom Slovenskej samosprávy v Mlynkoch a Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1203-nahle-nas-navdy-opustil-jozef-havelka-1948-2014
In memoriam Jozef Havelka (Fotogaléria):
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.612406262191687.1073741905.147596498672668&type=3
https://www.facebook.com/oslovma/posts/794101860688792
27. júla 1775
Narodila sa v Bratislave zakladateľka materských a dievčenských škôl, grófka Mária Terézia Brunšviková (Brunswicková), ktorá otvorila v Budíne prvú detskú opatrovňu v monarchii a jej zásluhou vznikla aj prvá dievčenská priemyselná škola v Uhorsku. Často sa zdržiavala v Dolnej Krupej a priatelila sa napríklad s nemeckým hudobným skladateľom Ludwigom van Beethovenom. Zomrela 17. 9. 1861.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/801636379935340/?type=1
28. júla 1849
Uhorský parlament v Segedíne prijal národnostný zákon, ktorý zaručoval jazykové práva nemaďarským národom v nižších úradoch, na súdoch a na školách. Prijal aj zákon o emancipácii Židov.
28. júla 1914
Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Srbsku, čím sa začala prvá svetová vojna. Vojna sa skončila 7. 11. 1918, keď bola nariadená všeobecná demobilizácia rakúsko-uhorských armád.
30. júla 1799
https://www.facebook.com/oslovma/posts/802884906477154
Narodil sa v Ábelovej evanjelický kňaz, zoológ, ornitológ a ichtyológ Ján Šalamún Petian (Petényi), zakladateľ vedeckej faunistiky a ornitológie v Uhorsku. Zomrel 5. 10. 1855 v Budapešti.
https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_%C5%A0alam%C3%BAn_Petian
Petényi Salamon János
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pet%C3%A9nyi_Salamon_J%C3%A1nos
Otec vrchov novohradských
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/960-juraj-natan-petian-otec-vrchov-novohradskch
4. augusta
Deň Matice slovenskej - pamätný deň SR. V roku 1863 sa v tento deň konalo zakladajúce valné zhromaždenie Matice slovenskej v Martine - celonárodnej slovenskej kultúrnej organizácie, ktorá mala spájať milovníkov slovenského národa, v mene vzdelanosti povzbudzovať slovenskú literárnu tvorbu, umenie, vedu a rozvíjať slovenský jazyk.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Matica_slovensk%C3%A1
https://www.facebook.com/oslovma/posts/804867289612249
7. augusta 1819
Narodil sa vo Veľkom Krtíši pedagóg, spisovateľ, folklorista a štúrovec August Horislav Škultéty. Zomrel 21. 5. 1892. - Z Dolnej Lehoty do Luciny - Prvý riaditeľ slovenského gymnázia - Veľký Krtíš je rodiskom a pôsobiskom významných osobností slovenského národného života. Ozdobou mesta je rod Škultétyovcov...
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/770-kultety-slovak-vekeho-srdca-a-vekch-inov
Staňte sa spolutvorcami Nášho kalendára na rok 2016!
Ročenka Náš kalendár je už dlhé desaťročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) je v tomto roku Nezisková verejnoprospešná spoločnosť SlovakUm, s. r. o., jej hlavnými tvorcami sú redaktori týždenníka a internetového portálu Ľudové noviny. Našim cieľom je, aby Náš kalendár na rok 2016 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku - prezentujúc tohtoročné udalosti zachytené objektívom fotoaparátu, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť našich školákov a mládeže. Podľa našich predstáv kalendár bude mať tradičnú, klasickú štruktúru, čo však neznamená, že nechce byť niečím viac než „iba“ kronikou našej Slovače. Naša ročenka má byť obsahovo, tematicky a žánrovo pestrým, praktickým, zároveň hodnotným a podnetným čítaním. Na stránkach Nášho kalendára na rok 2016, samozrejme, predstavíme o. i. činnosť inštitúcií CSSM, prácu našich slovenských volených zborov a občianskych organizácií, ako aj ďalších slovenských kolektívov. Pri zostavovaní ročenky sa chceme sústrediť na výročia a okrúhle životné jubileá významných osobností Slovákov v Maďarsku. Pochopiteľne, necháme pritom primeraný priestor aj pre literatúru, zábavné čítanie, rôzne zaujímavosti, krížovky, recepty a humor.
Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu: staňte sa spolutvorcami Nášho kalendára na rok 2016! Vítané sú všetky vaše návrhy, podnety, pripomienky, no a najmä články, fotografie a iné príspevky na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj o ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na našom národnostnom poli. Svoje články, resp. pripomienky pošlite v elektronickej podobe čím skôr, podľa možnosti do 1. septembra, najneskôr do 1. októbra 2015 na emailovú adresu konateľa spoločnosti SlovakUm.
Za spoluprácu vám vopred ďakujeme!
S pozdravom:
Imrich Fuhl
konateľ SlovakUm, s. r. o.
e-mail: fuhl@t-online.hu
mobil: +36 30 423 8033
Naučte sa po slovensky online a zadarmo: www.slovake.eu/hu
Páči sa mi to - oslovma.hu - facebook.com/oslovma

