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Na slovensko-maďarskú spoluprácu vyčlenila komisia 172 miliónov eur
1. októbra 2015 - (sita)
Na projekty slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce vyčlenila Európska komisia (EK) 172 miliónov eur na obdobie rokov 2014 až 2020. Z toho 146 miliónov eur pochádza z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. „Projekty sa zamerajú najmä na zvýšenie zamestnanosti, podporu cestovného ruchu a skvalitnenie dopravného prepojenia v maďarsko-slovenskom pohraničnom regióne,” povedal vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek. Program cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom tiež pomôže zachovávať a podporovať spoločné prírodné a kultúrne dedičstvo vrátane oblastí spoločného hospodárenia s vodou a predchádzania prírodným rizikám. čakáva sa, že program prinesie vyšší počet návštevníkov do regiónu, zníženie priemernej vzdialenosti medzi hraničnými priechodmi z 22 kilometrov na 15, vyšší počet cestujúcich používajúcich cezhraničnú verejnú dopravu, zvýšenie miery zamestnanosti v pohraničných regiónoch zo 63,2 percenta na 65,2 percenta a zvýšenie úrovne cezhraničnej spolupráce medzi orgánmi a komunitami. o programu je zapojených 13 regiónov. Na Slovensku je to Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický a Košický kraj, v Maďarsku Budapešť, Peštianska župa, Komárňansko-ostrihomská župa, Rábsko-Mošonsko-Šopronská župa, Boršodsko-Abovsko-Zemplínska župa, Hevešská župa, Novohradská župa a Sabolčsko-Satmársko-Beregská župa. 2. októbra 2015 navštívi Komárno a Komárom riaditeľ generálneho riaditeľstva EK pre regionálnu politiku (DG Regio) zodpovedný za oblasť strednej Európy Erich Unterwurzacher, aby zhodnotil doterajšiu slovensko-maďarskú cezhraničnú spoluprácu. Pohraničné regióny v EÚ už 25 rokov spolupracujú cez program INTERREG, ktorý im poskytuje finančné prostriedky na zlepšenie životných podmienok. Napriek mnohým významným projektom a investíciám je zrejmé, že najmä administratívne a právne prekážky spolupráce naďalej pretrvávajú. EK sa preto rozhodla urobiť prieskum pretrvávajúcich prekážok v pohraničných regiónoch, ktorého súčasťou je aj verejná konzultácia na získanie spätnej väzby od občanov, podnikov a úradov. Práve o tom budú v Komárome diskutovať predstavitelia DG Regio a ich slovenskí a maďarskí partneri. Navštívia aj jeden zo spoločných projektov, konkrétne cyklistický chodník medzi Komáromom, Komárnom a Kolárovom.
Jedálniček - Slovákom sa zmenili chúťky
http://www.webnoviny.sk/ekonomika/clanok/998547-slovakom-sa-zmenili-chutky-takto-vyzera-ich-jedalnicek/
Pápež menoval slovenského kňaza za svojho ceremoniára
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/998647-papez-menoval-slovenskeho-knaza-za-svojho-ceremoniara/
Slovenskí vojaci v Maďarsku cvičili, ako zasahovať pri katastrofách
http://www.teraz.sk/slovensko/slovenski-vojaci-v-madarsku-cvicili/154225-clanok.html
Prebytok zahraničného obchodu Maďarska prekonal očakávania
http://www.teraz.sk/ekonomika/prebytok-zahranicneho-obchodu-madarsk/154723-clanok.html
Robia z nás idiotov - Fico s Jaceňukom kritizujú rozšírenie Nord Streamu
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/367178-slovensko-navstivi-vo-stvrtok-ukrajinsky-premier-arsenij-jacenuk/
EÚ je voči potláčaniu slobody médií v Maďarsku príliš zhovievavá
30. septembra 2015 - (tasr)
Európska únia je príliš zhovievavá v postoji voči Maďarsku ako svojmu členskému štátu, kde dochádza k porušovaniu slobody médií. Uviedol to Výbor na ochranu novinárov (CPJ) so sídlom v New Yorku. Maďarsko je terčom intenzívnej pozornosti odvtedy, čo sa ujal moci premiér Viktor Orbán, ktorý vyhlásil, že chce krajinu zmeniť na „neliberálny štát” ako Rusko a Čína, kde je sloboda tlače pod neustálym tlakom, píše agentúra AP. Počas Orbánovej vlády sa „štátne médiá zmenili na provládne propagandistické nástroje, štátne mechanizmy sa zneužívajú na odmeňovanie priateľov a trestanie opozičníkov, nezávislí novinári sú vytláčaní na okraj a zákon o slobodnom prístupe k informáciám zaznamenal obmedzenia”, tvrdí CPJ. Európska komisia v reakcii uviedla, že za usmerňovanie svojich médií sú zodpovedné samotné členské štáty EÚ, pričom Brusel má v tejto oblasti iba veľmi obmedzené kompetencie.
Ako na prežitky?
30. septembra 2015 - (Profit)
Maďari vedia pre súčasné potreby cestovného ruchu zaujímavo rekonštruovať niekdajšie sivé socialistické odborárske hotely, postavené na vychytených miestach, kde by ich dnes nik nečakal. Príkladom je hotel pomenovaný po známom maďarskom maliarovi Gyulovi Benczúrovi. Zapasovali ho do množstva zelene v rovnomennej bočnej uličke so storočnými domami v diplomatickej štvrti v centre Budapešti, takže panel netrčí. Neďaleko je veľmi navštevované Námestie hrdinov zo zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, ktoré postavili v roku 1896 k oslavám tisícročia obsadenia Karpatskej kotliny Maďarmi. V tejto časti mesta sa na budúci rok začne veľká prestavba. K reprezentatívnym budovám Múzea krásnych umení a Domu umení do roku 2018 vyrastú v okolí námestia ďalšie veľké múzeá hudby, folklóru, architektúry či fotografie. Obrovský projekt má stáť 150 miliárd forintov (takmer pol miliardy eur) a do súťaže prišlo 470 návrhov z celého sveta. Architekti mali zadanie vyriešiť nápadité začlenenie do mestského parku.
Slovensko a Poľsko zakladá Centrum pre kontrarozviedne činnosti pod hlavičkou NATO
http://www.hlavnespravy.sk/slovensko-a-polsko-zaklada-centrum-pre-kontrarozviedne-cinnosti-pod-hlavickou-nato/687627
V Maďarsku vybudujú nové veliteľské centrum NATO
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-nove-velitelske-centrum-nato/158694-clanok.html
Výročné rokovanie ombudsmanov krajín V4 vo Vyšehrade
http://www.teraz.sk/slovensko/vo-vysehrade-sa-skoncilo-vyrocne-ro/158660-clanok.html
Hévíz - Na kúpeľnom veľtrhu prezentujú aj slovenské subjekty
http://www.dobrenoviny.sk/c/55933/na-kupelnom-veltrhu-v-hevize-sa-prezentuju-aj-slovenske-subjekty
Prieskum: Vzťahy Slovenska a Maďarska sa za posledných 10 rokov zlepšili
20. septembra 2015 - (sita)
Vzťahy Slovenska a Maďarska sa za posledných 10 rokov zlepšili. Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila v dňoch 3. až 12. septembra agentúra Polis Slovakia. Prieskum vykonávala telefonicky na vzorke 1 322 respondentov starších ako 18 rokov, na území celej SR. Agentúra sa respondentov pýtala otázku: „Ako sa za posledných 10 rokov vyvíjali vzťahy Slovenska a Maďarskej republiky? Zlepšili sa alebo zhoršili?“. Vzájomné vzťahy sa zlepšili podľa 44,9% opýtaných, z toho 36,4% si myslí, že sa skôr zlepšili a 8,5% že sa rozhodne zlepšili. To, že sa vzájomné vzťahy oboch štátov zhoršili si myslí 10,3% respondentov pričom podľa 9,2% sa skôr zhoršili a podľa 1,1% sa rozhodne zhoršili. Podľa 30,6% respondentov sa vzájomné vzťahy na posledných 10 rokov nezmenili a 14,2% na otázku nevedelo odpovedať. Zlepšenie vnímajú respondenti aj vo vzťahu Slovákov a miestnej maďarskej menšiny. Vzájomné vzťahy sa za posledných 10 rokov zlepšili podľa 42,2% opýtaných pričom podľa 32,2% sa skôr zlepšili a podľa 10% sa rozhodne zlepšili. Naopak, zhoršenie vzťahov s maďarskou menšinou na Slovensku vníma 11,1% respondentov, pričom podľa 10% sa skôr zhoršili a podľa 1,1% sa rozhodne zhoršili. Žiadnu zmenu nezaregistrovalo 30,6% respondentov a odpovedať nevedelo 16,1%. Podľa prieskumu majú najväčšiu zásluhu na zlepšení vzťahov Slovákov s maďarskou menšinou obe strany. Túto odpoveď uviedlo 42,5% opýtaných. Na otázku „Kto má najväčšiu zásluhu na tom, že sa spolužitie Slovákov a maďarskej menšiny zlepšilo?“ mohli respondenti využiť viacero odpovedí. Zásluhu na zlepšení vzťahov má podľa opýtaných aj strana Smer-SD (22,5%), Most-Híd (22,5%), zmena v SNS (11,9%), predchádzajúce slovenské pravicové vlády (10%), maďarské vlády (7,5%), Európska únia (4,4%) a SMK (1,3%). V súčasnosti vníma spolužitie Slovákov a maďarskej menšiny ako dobré 85,2% opýtaných (skôr dobré 63,6%, veľmi dobré 21,6%). Naopak, ako zlé ho vníma 7,6% respondentov (6,3% skôr zle, 1,3% veľmi zle). Vyjadriť sa k tomu nevedelo 7,2% opýtaných. Agentúra sa respondentov pýtala aj na to, s ktorými zo susedných krajín máme vzťahy, ktoré by označili za veľmi dobré, pričom respondenti mali na výber viacero odpovedí. Najviac opýtaných (84,4%) uviedlo Českú republiku. Nasledovali Rakúsko (24,5%), Poľsko (14,4%), Maďarsko (11,9%) a Ukrajina (9,5%). Podľa 5,1% opýtaných máme veľmi dobré vzťahy so všetkými susedmi.
Minister Lajčák na oslavách podpisu Clevelandskej dohody
http://www.teraz.sk/zahranicie/minister-lajcak-na-oslavach-podpisu-c/157610-clanok.html
O vrátenie pasu požiadalo 61 ľudí, späť ho získalo 21 občanov
http://www.sme.sk/c/7986011/o-vratenie-pasu-poziadalo-61-ludi-spat-ho-ziskalo-21-obcanov.html
V Komárne bude protestné zhromaždenie za zachovanie školstva maďarskej menšiny
http://www.24hod.sk/v-komarne-bude-protestne-zhromazdenie-za-zachovanie-skolstva-mensiny-cl385552.html
Ukrajinskí Maďari sa spojili
http://www.hlavnespravy.sk/ukrajinski-madari-si-spomenuli-na-proletarske-heslo-a-spojili-sa/678265
Ovládate slovenčinu? Používate spisovné slová, otestujte sa
http://www.sme.sk/c/7844094/ovladate-slovencinu-pouzivate-spisovne-slova-otestujte-sa.html
Prečo sú aquaparky v Maďarsku oveľa lacnejšie ako na Slovensku?
http://zivot.cas.sk/clanok/21400/termalny-raj-preco-su-aquaparky-v-madarsku-ovela-lacnejsie-ako-u-nas
Rast priemyselnej výroby v Maďarsku sa výrazne spomalil
http://www.teraz.sk/zahranicie/rast-priemyselnej-vyroby-v-madarsku-sa/155521-clanok.html
Čo pestujú slovenskí farmári na Dolnej zemi?
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3864/co-pestuju-slovenski-farmari-na-dolnej-zemi-pocuvajte-radio-regina-rtvs
V prihraničnej rakúskej obci Wolfsthal žije až 30 percent Slovákov
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1536/v-prihranicnej-rakuskej-obci-wolfsthal-zije-az-30-percent-slovakov
Autobusová linka z Bratislavy do obce Rajka po skrátenej trase
http://www.pluska.sk/regiony/bratislava/obyvatelia-rajky-pozor-cesta-do-bratislavy-vam-skomplikuje.html
O Pamätníku slovenského vysťahovalectva na pôde ÚSŽZ
24. septembra 2015 - (úsžz)
Na pôde Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave sa 23. septembra 2015 uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia ÚSŽZ s predstaviteľmi Nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva. Kľúčovou témou debaty zúčastnených partnerských strán konajúcich s ďalšími relevantnými štátnymi orgánmi a inštitúciami vo veci realizácie návrhu Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Bratislave, bolo zhodnotenie doterajšej etapy ich vzájomnej súčinnosti a načrtnutie najbližšieho postupu a zámerov v tomto projekte vrátane komunikácie s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy. Predseda ÚSŽZ Igor Furdík v prítomnosti podpredsedu Petra Prochácku v priebehu rokovania zástupcom Nadácie - správcovi Claude Balážovi a členom Dušanovi Mikolajovi a Jánovi Bilikovi - predstavil novovymenovaného predsedu ÚSŽZ Jána Varša so želaním, aby sa počas jeho funkčného obdobia podarilo ušľachtilú a v kontexte národno-morálnych hodnôt vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí aj dôstojnú nadčasovú myšlienku s etickou dimenziou pretaviť do úspešného vyhotovenia a odhalenia stálej pripomienky všetkým našim krajanom a rodákom, ktorí sa v rôznych spoločensko-politických a ekonomicko-kultúrnych podmienkach, ako aj s rozmanitosťou svojich ľudských pohnútok počas uplynulých troch stáročí vyberali z historického priestranstva Rakúsko-Uhorska obývaného Slovákmi, bývalého Československa či súčasného Slovenska do šíreho sveta.
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...
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1202-o-vysahovaleckom-kameni-v-parlamente
Igor Furdík skončil vo funkcii predsedu ÚSŽZ
Stiahnuť audio súbor:
http://cdn.srv.rtvs.sk/a520/audio/00/0007/000712/00071281-1-bA8s.mp3
Pôsobenie úradu vo vzťahu ku krajanom
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3887/igor-furdik-skoncil-vo-funkcii-predsedu-uszz-v-rsi-rtvs-hodnoti-posobenie-uradu-vo-vztahu-ku-krajanom
Minister Miroslav Lajčák uviedol Jána Varša do funkcie predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
22. septembra 2015 - (úsžz)
Podpredseda vlády SR a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák 22. septembra 2015 na pôde Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) v Bratislave uviedol do funkcie nového predsedu ÚSŽZ Jána Varša. JUDr. Ján Varšo, CSc., ktorý od roku 2011 do augusta 2015 pôsobil vo funkcii veľvyslanca SR v Srbskej republike v Belehrade, vystrieda vo vedení úradu 1. októbra doterajšieho predsedu Igora Furdíka. „Rád by som ocenil prácu Igora Furdíka, ktorý počas svojho vedenia tento úrad stabilizoval a sprofesionalizoval,“ povedal na adresu odchádzajúceho predsedu úradu minister Miroslav Lajčák. Zároveň okrem iných kľúčových aktivít ÚSŽZ pod vedením Igora Furdíka ocenil a akcentoval najmä jeho vklad pri zavedení nových programov na prezentáciu krajanov na Slovensku, jeho systematickú podporu pre krajanské aktivity v krajinách pôsobenia zahraničných Slovákov a spoluprácu na medzinárodných výmenných programoch. V súvislosti s uvedením Jána Varša do funkcie Miroslav Lajčák o. i. povedal: „Od nového predsedu očakávam - ja, ale aj naša krajanská komunita - pokračovanie v nastolenom trende vzťahu s krajanmi s vysokým stupňom dôvery a profesionality.” Podľa slov šéfa slovenskej diplomacie pred novým predsedom ÚSŽZ stojí náročná úloha dokončiť Koncepciu štátnej politiky vo vzťahu k zahraničným Slovákom na roky 2016 -2020 a s rovnakou kvalitou sa zhostiť prípravy novelizácie Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Nový predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo je dlhoročný kariérny diplomat, ktorý pôsobil na vyslaniach v Bruseli, New Yorku, Nikózii a naposledy v Belehrade, pričom v rámci svojej diplomatickej činnosti prichádzal nepretržite do styku aj s krajanskými komunitami v mieste vyslania.
Od 1. októbra 2015 Ján Varšo novým predsedom ÚSŽZ
http://www.uszz.sk/sk//predseda-uradu/
Pôsobil na vyslaniach v Bruseli, New Yorku, Nikózii a naposledy v Belehrade, pričom v rámci svojej diplomatickej činnosti prichádzal nepretržite do styku aj s krajanskými komunitami v mieste vyslania... / „Pokračovanie v nastolenom trende vzťahu s krajanmi s vysokým stupňom dôvery a profesionality...“
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3876/miroslav-lajcak-uviedol-jana-varsa-do-funkcie-predsedu-uradu-pre-slovakov-zijucich-v-zahranici
Nový predseda ÚSŽZ Ján Varšo: Zveľaďujme národné povedomie - je tmelom slovenskosti všetkých krajanov!
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/23233-nov-predseda-us-z-jan-var-o-zve-a-ujme-narodne-povedomie-je-tmelom-slovenskosti-v-etk-ch-krajanov
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3886/jan-varso-novy-predseda-uszz-zveladujme-narodne-povedomie---ono-je-tmelom-slovenskosti-vsetkych-krajanov
Novým predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí bude Ján Varšo
16. septembra 2015 - (sita)
Novým predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) sa stane Ján Varšo. Návrh na vymenovanie aj odvolanie doterajšieho predsedu Igora Furdíka schválila vláda SR 16. septembra 2015. Igor Furdík skončí vo funkcii 30. septembra, od 1. októbra úrad povedie Ján Varšo. Ako vysvetlil minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, k návrhu na odvolanie Igora Furdíka došlo po dohode s ním. „Splnil úlohu, ktorú som mu dal, čo znamená, že stabilizoval úrad, vniesol do toho transparentnosť, pravidlá hry,“ zhodnotil Furdíkovo pôsobenie Lajčák. Ako dodal, Furdíkovi sa takisto podarilo úrad odpolitizovať. Je to podľa šéfa diplomacie vidno aj na tom, že správa ÚSŽZ je v parlamente prijímaná bez problémov. Lajčák počíta s tým, že Furdík bude aj naďalej pôsobiť v zahraničnej službe. Ján Varšo, podobne ako Igor Furdík, bol veľvyslancom v Srbsku. Podľa M. Lajčáka je to teda človek, „ktorý má praktickú skúsenosť s jednou z našich najväčších krajanských komunít“.
Webový portál Slovenské zahraničie
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/portal
už funguje viac ako 3 roky
http://www.cas.sk/clanok/328803/webovy-portal-slovenske-zahranicie-uz-funguje-viac-ako-3-roky.html
Prečo portál
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk//stranka/1/preco-portal
https://www.facebook.com/oslovma/posts/820312778067700
Zo svojich skúsenosti s tvorbou portálu luno.hu
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/13/zo-svojich-skusenosti-s-tvorbou-portalu-lunohu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/820312014734443
Ľudové noviny / Týždenník Slovákov v Maďarsku
http://www.luno.hu/images/pdf/2015/39-2015.pdf
https://www.facebook.com/slovaci.hu/posts/892585350819529
http://www.luno.hu/images/pdf/2015/38-2015.pdf
https://www.facebook.com/slovaci.hu/posts/892581657486565
http://www.luno.hu/images/pdf/2015/37-2015.pdf
https://www.facebook.com/slovaci.hu/posts/886973821380682
http://www.luno.hu/images/pdf/2015/36-2015.pdf
https://www.facebook.com/slovaci.hu/posts/882992788445452
Staršie čísla: http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/starsie-cisla-novin/tlac-verz-pdf
Škola v prírode Poznaj svoje korene
www.oslovma.hu/XXX/SkolPrHr.mp3 - Zabezpečiť žiakom učiacim sa slovenčinu v Maďarsku, aby v jazyku svojich predkov sa zdokonaľovali v slovenskom prostredí, prehĺbenie citovej spolupatričnosti k slovenskému národu, prípravu na jazykovú skúšku zo slovenského jazyka a spoznávanie histórie, kultúry a prírodných krás Slovenska. - V Hronci v okrese Brezno sa od druhej polovice septembra do konca októbra (v rámci 5 turnusov) už po deviaty krát stretnú deti Slovákov žijúcich v Maďarsku v Škole v prírode Poznaj svoje korene. Ide o prínosné, podnetné a pre deti veľmi užitočné podujatie, ktoré okrem mnohých iných aspektov dáva do popredia ich motiváciu osvojiť si priamo v slovenskom prostredí slovenské reálie, v tábore si cibriť svoje vedomosti zo slovenčiny, dotýkať sa histórie, kultúrnych cenností a prírodných krás Slovenska. Do pozornosti vám v tejto súvislosti dávame rozhlasovú besedu v RTVS, ktorá odznela 17. septembra 2015. Moderátorka magazínu Štvorlístok Katarína Kovačechová v banskobystrickom štúdiu Rádia Regina RTVS v kontexte školy v prírode privítala učiteľku slovenčiny v novohradskom Veňarci (Vanyarc) Ruženku Komjáthiovú, autorku myšlienky a hlavnú koordinátorku projektu Školy v prírode, predsedníčku Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) Ruženku Egyedovú Baránekovú a žurnalistu, tajomníka Verejnoprospešnej nadácie ZSM Imricha Fuhla. - Stiahnuť audio súbor: www.oslovma.hu/XXX/SkolPrHr.mp3
Archívne video z r. 2013 „Keď sa slnko skloní na Horehroní“:
https://www.youtube.com/watch?v=FoIND74yJfA
Fotogaléria (r. 2013):
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.471339502965031.1073741857.147596498672668&;type=3
Fotogaléria (r. 2011):
http://sk.fotoalbum.eu/fuhl/a652218/slideshow
Súbeh o štipendium / Aktuálny odkaz Antona Straku (1893-1944)
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/153-politika1-politika1/1014-aktualny-odkaz-antona-straku-1893-1944
Mihálygerge - Medzinárodné stretnutie netradičných hudobných nástrojov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/828981483867496
40. výročie otvorenia Slovenského pamiatkového domu a 25. výročie založenia spolku Vernosť v Sarvaši
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/23085-40-v-ro-ie-otvorenia-slovenskeho-pamiatkoveho-domu-a-25-v-ro-ie-zalo-enia-spolku-vernos
XIII. ekumenické stretnutie slovenských speváckych zborov a koncert chrámovej hudby
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/23111-xiii-ekumenicke-stretnutie-slovensk-ch-spevackych-zborov-a-koncert-chramovej-hudby?month=9&year=2015
XIII. ekumenické stretnutie slovenských speváckych zborov vo Veľkom Bánhedeši
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3870/igor-furdik-na-ekumenickom-stretnuti-vo-velkom-banhedesi
https://www.facebook.com/oslovma/posts/826714214094223
Pietna spomienka za profesorom Danielom Dudkom (1932-2015)
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1508/pietna-spomienka-za-profesorom-danielom-dudkom-v-novom-sade
Posledná rozlúčka s veľvyslancom Jurajom Migašom (1957-2015)
Iskra, ľudská prívetivosť, šarm bezprostrednosti, povznesenie sa nad malichernosťami sveta, optimizmus...
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/152-aktuality2-aktuality2/1309-vyslanec-udskosti-vyslanec-slovenskosti
Dobrý človek, výborný vyslanec Slovenska a slovenskosti / Vnímavý priateľ Slovákov v Maďarsku... / Excelentnosť nebola v jeho funkcii, ale v jeho správaní. Česť jeho pamiatke!
15. Dni slovenskej kultúry v Rijeke
Do diaľky podvečerného obzoru nad morom, na ligotajúcich sa vlnách sa vznášala a hladila dušu nostalgická krásna pieseň o rodnej zemi: Slovensko moje, otčina moja... ● Napriek obrovskej vzdialenosti počuť slovenskú vravu, vidieť slovenskú kultúru, cítiť slovenského ducha a počuť biť slovenské srdcia.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/156-kultura2-kultura2/1312-rados-a-astie-15-dni-slovenskej-kultury-v-rijeke
https://www.facebook.com/oslovma/posts/826760824089562
Svadobný radostník z Veňarca - Tajomstvo čabianskej klobásy - Komlóšska „klbása” po našom
www.oslovma.hu/XXX/KlobRadV.pdf
Čo nesmie chýbať v tradičných langošoch?
http://casprezeny.azet.sk/clanok/114790/kto-by-nepoznal-tradicne-vyprazane-langose-bez-tejto-jednej-veci-ich-vsak-nikdy-spravne-nepripravite.html
Čabianska klobása je slovacikum a nie hungarikum
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/873-lesk-a-bieda-slovenskej-abianskej-klobasy
Július Dedinský o čabianskej klobáse
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1134-abianska-klbasa-najlepuo-itemia
Dolnozemská klobása: Viac dní ako klobás - Platilo v rodine roľníka
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/551-viac-dni-ako-klobas-platilo-v-rodine-ronika
+ Pravá KOMLÓŠSKÁ:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.517387841693530.1073741879.147596498672668&type=3
Jön a Csabai Kolbászfesztivál (október 22-25) - http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=12202 - A csabai Csabán az igazi! - www.csabaikolbaszfesztival.hu
XII. Haluškový festival vo Veňarci
V novohradskej obci Veňarec (Vanyarc) 12. septembra 2015 usporiadali 12. ročník Haluškového festivalu. Aby rýchlejšie plynul čas do prípravy pochúťok, záujemcovia mohli doobeda sledovať folklórny program. Po súťaži v jedení halušiek čakali účastníkov slávnostné príhovory. Vydarené podujatie spestrilo množstvo sprievodných programov.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/822418811190430
www.oslovma.hu/XXX/HalusFes.rtf
Archív - 2014:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.644624658969847.1073741915.147596498672668&type=3
2013:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.469818339783814.1073741855.147596498672668&
2012:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.316232205142429.68021.147596498672668&type=1
2011:
http://hu.fotoalbum.eu/fuhl/a641293/slideshow
V Pilíši je Jánošíkova krčma už vyše tridsať rokov
http://snn.sk/news/v-pilisi-je-janosikova-krcma-uz-vyse-tridsat-rokov/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/826124320819879/?type=1
Vedecky mapujú život Slovákov v Maďarsku
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/stranka/70/vyskumny-ustav-slovakov-v-madarsku
S riaditeľkou Výskumného ústavu CSSM Annou Kováčovou
http://snn.sk/news/vedecky-mapuju-zivot-slovakov-v-madarsku/
Pred Valným zhromaždením CSSM
22. septembra 2015 o 10.00 hodine v zasadačke sídla Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM, 1114 Budapešť, Fadrusz u. 11/A) pod vedením predsedníčky najvyššieho voleného zboru Slovákov žijúcich v Maďarsku Alžbety Hollerovej Račkovej sa uskutoční tretie tohoročné riadne zasadnutie Valného zhromaždenia CSSM. Podľa návrhu na program rokovania po zložení sľubu nových poslancov VZ CSSM členovia zboru prerokujú, resp. schvália referát o aktivitách predsedníčky CSSM v uplynulom období a o plnení uznesení VZ CSSM. Potom budú nasledovať voľby nových členov Finančného výboru a Výboru pre verejné obstarávanie, modifikácia rozpočtu CSSM a jej inštitúcií na rok 2015, zabezpečenie finančných prostriedkov pre spoločnosť SlovakUm s.r.o. na vydanie Nášho kalendára 2016 a odovzdanie domu zakúpeného pre školu v Slovenskom Komlóši do prevádzky školy. V druhej časti zasadnutia poslanci pristúpia k modifikácii zakladajúcich listín štyroch inštitúcií CSSM: Dokumentačného centra, Výskumného ústavu, Pedagogického metodického centra a Divadla Vertigo. Podľa plánovaného programu modifikované budú aj ďalšie dokumenty: Organizačný a prevádzkový poriadok CSSM a Zakladajúca listina Verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarska. Poslanci miniparlamentu Slovákov v Maďarsku pred vypísaním konkurzu na miesto riaditeľa Pedagogického metodického centra Slovákov v Maďarsku a konkurzu na miesto riaditeľa Slovenského divadla Vertigo na základe konkurzného konania vymenujú riaditeľa Knižnice a dokumentačného centra Slovákov v Maďarsku. V záverečnej časti zasadnutia riaditeľky škôl prevádzkovaných CSSM budú referovať o školskom roku 2014/2015, potom poslanci by mali rozhodovať o povolenom maximálnom počte detí v škôlkárskych skupinách v budapeštianskej slovenskej škole, ako aj o návrhu CSSM na tohoročné vládne vyznamenanie „Za menšiny“. Program tretieho tohoročného riadneho zasadnutia VZ CSSM sa skončí delegovaním členov do poroty na udelenie Ceny Štefana Lamiho, delegovaním predsedníčky CSSM na Valné zhromaždenie Svetového združenia Slovákov v zahraničí a informáciami o ďalších aktuálnych otázkach. (slovaci.hu)
Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 25-ročný
V službách vedy a národnosti / Slávnostné sympózium v Békešskej Čabe / 2. októbra 2015 / http://vusm.slovaci.hu/sk
Stretnutie dolnozemských žiakov a učiteľov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským z Dolnej zeme
http://hl.rs/mladi-dolnozemci/
Náš kalendár v Digitálnej knižnici Dokumentačného centra CSSM
http://sdc.slovaci.hu/konyvtar-2?task=showCategory&catid=52
https://www.facebook.com/slovaci.hu/posts/888290834582314
oSlovMa-Knižnica
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552107664888214.1073741889.147596498672668&type=3
Santovská svadba - Širák dole!
https://www.facebook.com/oslovma/posts/824072401025071
Takto to bolo za starých čias / Uctievanie si starých zvykov - Slovenská svadba, alebo ako sa jej na Santove hovorí „veselí”, v Pilíšskom Santove (Maďarsko) v dobových šatách a krojoch. Vítanie hostí, pochod ženícha a jeho hostí cez dedinu pre nevestu, lúčenie sa nevesty s rodičmi, omša a oddávanie v kostole, skúšanie pracovitosti mladého páru, hádzanie mrváňa s mincami za hlavu namiesto kytice, no a nakoniec lezenie mladuchy cez stôl a zahájenie tanca. No a ešte veľa tradícií a veselého slova medzitým. Keby aj slovenské dediny v Maďarsku mohli súťažiť o naj-dedinku, iste by to Santov vyhral. Bola to úžasná akcia, za ktorú chcem z celého srdca gratulovať a poďakovať starostke Evke Csicsmanczai (Čičmancovej), i všetkým obyvateľom Santova, ktorí toto „veselí” s veľkým nasadením pripravili. Širák dole! - Gitka Urbaničová Tóthová
Futbal - Maďari pokračujú v rumunskej kliatbe, súpera nezdolali 34 rokov
http://www.hlavnespravy.sk/madari-pokracuju-v-rumunskej-kliatbe-supera-nezdolali-34-rokov/673097
Slovenská motocyklová federácia v Mlynkoch
5. septembra 2015 / Posvätenie jazdcov a strojov / ŠMT SLOVAKIA / MoGo / Mototuristika - akcia / Touringsport Dir.: Dr. Petúr Krasznai - Katolícky farár obce Mlynky Zoltán Szalay - Predsedníčka Slovenskej samosprávy v Mlynkoch Marta Demjénová - Foto: Imrich Fuhl
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.820398351392476.1073741956.147596498672668&type=3
Deň otvorených dverí v cudzojazyčnej knižnici
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/825107807588197/?type=1
Celoštátna cudzojazyčná knižnica (OIK) v Budapešti usporiada 25. septembra 2015 podujatie s názvom Deň otvorených dverí. Pre záujemcov už po dvanásty raz pripravili odborné prednášky, otvorenú hudobnú hodinu, výstavy, vyhodnotenie súťaže o najlepší umelecký preklad a koncerty. Do programu o 11. hod. zaradili literárne matiné s názvom Pilíšska mozaika. V rámci neho sa predstavia so svojimi literárnymi dielami básnici Eva Fábiánová a Imrich Fuhl a prozaik Zoltán Bárkányi Valkán. Spoluorganizátorom je Slovenská samospráva V. obvodu. Vstup na podujatie je voľný!
https://www.facebook.com/oslovma/posts/820581268040851
Týchto slovenských zvykov sa v zahraničí vyvarujte
http://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/365231-tychto-slovenskych-zvykov-sa-v-zahranici-vyvarujte-predidete-trapasu/
Prírodné poklady jazera a údolia Tisa
Zábery Imricha Fuhla:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.821432941289017.1073741957.147596498672668&type=3
Jazero Tisa je druhým najväčším jazerom Maďarska, ktoré sa nachádza v severnej časti Dolnej zeme. Na jeho 127 km2 ploche sa striedajú drobné ostrovčeky, mŕtve ramená, plytké kanály s obrovskými otvorenými vodnými plochami, vytvárajúc tak charakteristickú, tzv. mozaikovitú krajinu. Jazero Tisa patrí do Národného parku Hortobágy a od roku 1999 je súčasťou Svetového dedičstva UNESCO.
http://sk.gotohungary.com/documents/183940/10420396/Jazero+Tisa/3c28b6d2-8172-46f9-a0ac-ba00a25596d9
Jazero Tisa je lepšie ako Balaton
http://cestovanie.sme.sk/c/6899440/jazero-tisa-je-lepsie-ako-balaton.html
Ekocentrum Jazera Tisa ponúka aj podmorské zážitky v najväčšom akváriu
http://tiszataviokocentrum.hu/sk/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tisza-t%C3%B3
Kraj pusty, čárd a čikóšov
http://www.etrend.sk/relax/kraj-pusty-card-acikosov.html
Na Ukrajine rastie záujem o osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí
http://www.sme.sk/c/7997537/na-ukrajine-rastie-zaujem-o-osvedcenia-slovaka-zijuceho-v-zahranici.html
Stretnutie slovenských a maďarských podnikateľov v Békešskej Čabe
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/23180-podnikate-ske-forum-v-beke-skej-abe
Na jarmoku v Békešskej Čabe: veselo, prínosne a hrdo
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1509/na-jarmoku-v-bekesskej-cabe-veselo-prinosne-a-hrdo-medzi-slovakmi-na-dolnej-zemi
Regionálne veliteľstvá NATO by mohli vzniknúť aj u nás a v Maďarsku
http://www.teraz.sk/slovensko/regionalne-velitelstva-nato-sr/156308-clanok.html
Slovensko má ďalší archeologický unikát: Pri kopaní kanalizácie našli záhadný opasok
http://www.topky.sk/cl/10/1499619/FOTO-Slovensko-ma-dalsi-archeologicky-unikat--Pri-kopani-kanalizacie-nasli-zahadny-opasok
V Rusovciach našli unikátny opasok z čistého striebra z 2.-4. storočia
http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/v-rusovciach-nasli-unikatny-opasok/21544-clanok.html
Prebytok bežného účtu platobnej bilancie Maďarska nečakane klesol
http://www.teraz.sk/zahranicie/prebytok-bezneho-uctu-platobnej-bila/157025-clanok.html
Slováci dokončili v Maďarsku výstavbu unikátnej kabínkovej lanovky
Kežmarská spoločnosť Tatralift ju vybudovala ponad údolie známeho turistického strediska Zemplén Kalandpark.
http://www.webnoviny.sk/ekonomika/clanok/995682-slovaci-postavili-v-madarsku-unikatnu-lanovku/
V Komárne protestovali za zachovanie maďarského školstva
http://www.teraz.sk/regiony/komarno-na-protestnom-zhromazdeni-pr/157496-clanok.html
Gödöllő / Grassalkovich / Sissi
http://dromedar.topky.sk/cl/100310/1499285/Nas-prezidentsky-palac-ma-dvojca--Najdete-ho-v-madarskom-zamku-Godollo
Po stopách šľachtica Antona Grasalkoviča
http://www.oslovma.hu/index.php/en/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/944-po-stopach-achtica-antona-grasalkovia
Čo prezrádza Google o Slovákoch?
Slovákov viac zaujíma porno než sex / Facebook je populárnejší než YouTube alebo Pokec / Z politikov vedú premiér a prezident / Country je populárnejšie než hip hip, punk alebo metal / Slováci túžia po domoch / O sušičky je väčší záujem než o práčky / O akcie je záujem najmä pred letom a Vianocami / Chrome vládne prehliadačom / Tablety sú populárnejšie než notebooky / Medzi mobilmi dominuje iPhone / Xbox je populárnejší než Playstation / Nie eBay, ale Bazoš
http://www.sme.sk/c/8014029/co-prezradza-google-o-slovakoch-dvanast-grafov-ktore-vas-prekvapia.html
Slovník slovenského pi.ungu
Najpopulárnejšie (s)prostonárodné slová / TOP Nadávky podľa Google / Všetky sprostonárodné slová Dovedna 738 výrazov
http://www.ludoslovensky.sk/nadavky/slovnik.php
Rozprávky na počúvanie
http://www.veselerozpravky.sk/rozpravky-na-pocuvanie/
Peter Sagan - cyklistický šampión ako vyšitý. A pre Slovákov aj ako prímer poctivého prístupu k práci, zhodnotenia talentu!
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/53/peter-sagan---cyklisticky-sampion-ako-vysity-a-pre-slovakov-aj-ako-primer-poctiveho-pristupu-k-praci-zhodnotenia-talentu
Peter Sagan je majstrom sveta
http://sport.aktuality.sk/c/193583/damy-a-pani-peter-sagan-je-majstrom-sveta/
Škandál Volkswagenu zasiahol Maďarsko
Dva milióny podvodných motorov sú z Maďarska. Ekonomike hrozí pád
http://www.teraz.sk/zahranicie/skandal-volkswagenu-zasiahol-madarsko/157908-clanok.html
Baradla-Domica - Mreže v jaskyni už nie sú, hraničný kameň v podzemí zostal
http://www.teraz.sk/regiony/jaskyne-domica-baradla-turizmus/158044-clanok.html
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 10-16, 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 (október 2015)
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.rtf
Rok Ľudovíta Štúra - konferencia v Budapešti
Slovenský inštitút v Budapešti a Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku zorganizovali pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra vedeckú konferenciu, ktorá sa stala prvým podujatím nového akademické roka Salóna Kor/ridor. Konferenciu s názvom Ľudovít Štúr - v zrkadle maďarskej historiografie odborne zaštítil historik výskumného ústavu v Békešskej Čabe Dr. József Demmel, autor maďarskej monografie o Ľ. Štúrovi a prekladateľ jeho zásadných textov. Konferencia opäť presvedčivo demonštrovala pozitívnu a záslužnú činnosť novej generácie maďarských historikov, ktorí sa dokážu kriticky zamyslieť nad maďarským historickým kánonom a hľadať netradičné cesty vedeckého výskumu. Profesorka histórie Ágnes Deák zo Segedínskej univerzity hľadala odpovede na otázky príčin prenasledovania Ľ. Štúra uhorskými mocenskými a vládnymi orgánmi. Dr. J. Demmel si zvolil antropologické východisko vo výskume tejto významnej osobnosti. Vedúci výskumný pracovník Štátneho evanjelického múzea Dr. Botond Kertész analyzoval ideové východiská názorov a politických činov Ľ. Štúra, detailne analyzoval jeho vzťah k evanjelickej cirkvi, k liberalizmu a národu, zatiaľ čo poslednú prednášku predniesol archivár Dr. László Matus o atribútoch etnickosti a etnicity v živote a diele Ľudovíta Štúra. Konferenciu moderoval Dr. Csaba Katona, popredný odborník Historického ústavu Maďarskej akadémie vied. Úspešnú konferenciu, ktorú podporila aj Slovenská národnostná samospráva mestského obvodu Budapešť VIII. (Jozefov) si prišlo vypočuť viac ako šesťdesiat hostí, o. i. aj z radu akademických pracovníkov a študentov slovakistiky. Organizátori podujatia plánujú vydanie textov štúdií v dvojjazyčnej slovensko-maďarskej publikácii.
Putovná výstava Míľniky života Ľudovíta Štúra vo Veľkom Bánhedeši
Putovná výstava Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Míľniky života Ľudovíta Štúra 1815 - 1856, ktorá bola zostavená pri príležitosti 200. výročia narodenia tejto významnej osobnosti slovenských dejín mala v Maďarsku ďalšiu vernisáž. Výstava pri príležitosti Roka Ľudovíta Štúra bola - ako sprievodné podujatie XIII. ročníka Stretnutia cirkevných zborov - reinštalovaná v kultúrnom dome obce Veľký Bánhedeš (Nagybánhegyes). Na vernisáži výstavy 19. septembra 2015 odznela prednáška Doc. Márie Žilákovej o kontextoch Veľkého Bánhedešu a štúrovského hnutia. O vývoji vnímania osobnosti Ľ. Štúra v uplynulých desaťročiach rozprával riaditeľ inštitútu Gabriel Hushegyi. Na otvorení výstavy sa zúčastnil Štefan Daňo, generálny konzul SR v Békešskej Čabe a Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Festival súčasného pohybového umenia L 1 Dance so slovenskou účasťou
Nezávislé združenie umelcov L 1 zorganizovalo v dňoch 15. až 19. septembra 2015 14. ročník medzinárodného festivalu pohybového umenia v Budapešti. Už tradičným hosťom tohto podujatia je tanečník a choreograf Jaro Viňarský. V spolupráci s formáciou Skok predstavili autorskú choreografiu s názvom The Last Step Before (18. septembra 2015). Novým prvkom festivalu boli aj odborné workshopy. Odborný kurz Jara Viňarského sa konal 16. septembra 2015 na pôde Vysokej školy tanečného umenia v Budapešti. Jeho témou bolo Telo a gravitácia v súčasnom tanci. Tento rok sa po prvýkrát v rámci festivalu konala aj vernisáž výstavy, ktorej autorom bol Roland Szabó, tiež zo Slovenska. Výstava prezentovala na pôde Slovenského inštitútu fotografické portréty tanečníkov združenia L1 a ich hostí. Roland Szabó sa úspešne podieľa na projektoch performatívneho umenia aj v ostatných krajinách V4. Výstavu otvorila organizátorka a iniciátorka festivalu L1, choreografka Márta Lajdánszki. Po skončení festivalu budú čierno-biele portréty R. Szaba v priestoroch Slovenského inštitútu prístupné ešte do 16. októbra 2015.
Slovenské jazykové kurzy
Oznamujeme milým záujemcom, že Slovenský inštitút v Budapešti opäť organizuje slovenské jazykové kurzy. Zimný semester sa začína 5. októbra 2015. Zápis je v mesiaci september 2015. Prvá, spoločná hodina: 1. október 2014 o 16. 00 hod. - Prihlásiť sa môžete aj osobne (1088 Budapest, Rákóczi út 15.), písomne: si.budapest@mzv.sk alebo na telefónnom čísle: 06 1 327 4000. - Stiahnite si záväznú prihlášku: www.oslovma.hu/XXX/ZavPrihl.rtf - Otváracia doba Slovenského inštitútu: pondelok - štvrtok 10.00 - 16.00, piatok 10.00 - 14.00
Nový pohľad na ženské umenie v strednej a východnej Európe
Nezávislé výstavné inštitúcie, Deák Erika Galéria, Viltin Galéria a Inda Galéria v Budapešti, otvorili 11. septembra 2015 pod názvom Beyond the Obvious trojvýstavu o súčasných trendoch ženského umenia v krajinách Vyšehradskej štvorky, Rumunska, Ruska a Chorvátska. Kurátorka projektu Zita Sárvári oslovila štyri autorky zo Slovenska: Petru Feriancovú, Denisu Lehockú, Katarínu Poliačikovú a Pavlu Scerankovú. Medzinárodne etablované slovenské výtvarníčky mladej generácie sa podieľajú na projekte, ktorý sa primárne venuje osobným príbehom kolektívnej historickej pamäti, rôznym formám vzťahu k telesnosti, prejavom každodennosti a tvorbe súkromných archívov. Rôznorodé výtvarné techniky, ako inštalácia, objekt, maľba, kresba, atď. v prevedení 19 autoriek budú dňa 9. októbra 2015 reflektované odborným seminárom teoretikov a kurátorov súčasného výtvarného umenia. Výstavy v centre Budapešti sa stali atrakciou Víkendu galérií (12.-13. septembra), pre verejnosť budú prístupné do 24. októbra 2015. Partnermi výstavy sú AMT Project Bratislava a Slovenský inštitút.
Tradičný Prešporský piknik v Budapešti
Prvá septembrová sobota patrí v kalendári festivalov maďarského hlavného mesta už tradične Prešporskému pikniku (Pozsonyi Piknik). Novinkou siedmeho ročníka bolo, že sa vďaka veľkému záujmu účastníkov podujatie presťahovalo na nové miesto, široké a priestranné nábrežie Dunaja. Podujatie bolo sústredené na dve veľké pódiá a na ulicu Detských radostí. Práve do detského programu prispel aj Slovenský inštitút v Budapešti divadelným predstavením pre deti aj dospelých o hudobnom skladateľovi Bélovi Bartókovi a Bratislave s názvom Drevený princ. Autorky a herečky hry, Margit Garajszki a Júlia Urdová, dokázali svojim vizuálne a hudobne atraktívnym predstavením prezentovať multikultúrnu Bratislavu a veľmi milým a prístupným spôsobom aj slovensko-maďarskú vzájomnosť. Na siedmom ročníku Prešporského pikniku sa druhýkrát zúčastnili aj Bratislava Tourist Board a už tradične Slovenská agentúra pre cestovný ruch. Ich zásluhou a s podporou Hudobného centra vyvrcholil hlavný program podujatia koncertom v podaní bratislavského Fats Jazz Bandu.
Výstava Štefana Bubána v Békešskej Čabe
Pamäťové, zbierkotvorné inštitúcie Trebišova a Békešskej Čaby už dlhé roky úspešne spolupracujú na spoločných a výmenných výstavných projektoch. Ďalšou kapitolou odbornej kooperácie sa stala výstava Štefana Bubána s názvom Maľba, ktorá sa do Múzea Mihálya Munkácsyho dostala z Bruselu, z výstavy umelcov členských štátov Európskej únie. Lena Lešková, kurátorka výstavy a bývalá riaditeľka Východoslovenskej galérie v Košiciach na vernisáži 3. septembra 2015 predstavila tvorbu tohto východoslovenského výtvarníka pred takmer stovkou návštevníkov. Práve dielo Štefana Bubána bolo vhodnou príležitosťou pripomenúť si neľahké obdobie abstraktného umenia pred rokom 1989 a jeho následné etablovanie sa v kánone slovenského výtvarného umenia. Otvorenie výstavy sa stalo významnou spoločenskou udalosťou a poskytlo rámec rokovaniam na úrovni vedenia miest a žúp. Výstava Štefan Bubán Maľba je spoločným výstavným projektom Múzea Mihálya Munkácsyho v Békešskej Čabe a Slovenského inštitútu v Budapešti K výstave, ktorá je verejnosti prístupná do 11. októbra 2015, vyšiel aj dvojjazyčný slovensko-maďarský katalóg.
Prekladateľský seminár
V spolupráci s Občianskym združením Mona Sentimental sa v Slovenskom inštitúte v Budapešti konal prvý prekladateľský seminár venovaný prekladu maďarskej literatúry do slovenčiny. Trojdňové pracovné stretnutie bolo venované príprave ďalších podujatí projektu Literárnej oázy, v rámci ktorých sa na pôde inštitútu stretávajú slovenskí a maďarskí spisovatelia, prezentuje sa slovenská literatúra a literárna veda. Ďalšou témou bola príprava slovenského čísla maďarského časopisu Jelenkor. Počas troch dní odzneli viaceré prednášky a referáty, okrem pripravovaných bilaterálnych projektoch Literárnovedného ústavu Maďarskej akadémie vied a Ústavu svetovej literatúry SAV, aj o konkrétnych prekladateľských problémoch a skúsenostiach. Na seminári sa zúčastnili: Judit Görözdi, PhD a Gabriela Magová, PhD (Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava), Jitka Rožňová, PhD (Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra), Eva Andrejčáková, Gertrúd Korpič a Renáta Deáková, PhD (SI, Budapešť).
Historický kalendár
6. septembra 1828
Zomrel v Príbelciach evanjelický kňaz, historik, národovec a prírodovedec Daniel Petian. Narodil sa 19. 9. 1772. - Národný buditeľ D. Petian bol členom Tablicovej Učenej spoločnosti banského okolia, prispieval na výchovu slovenských vzdelancov a podporoval slovenskú tlač. V Príbelciach dosiahol šľachtiteľské úspechy v ovocinárstve. Jeho bohatú knižnicu darovali potomkovia Matici slovenskej.
Otec vrchov novohradských
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/960-juraj-natan-petian-otec-vrchov-novohradskch
12. septembra 1855
160. výročie úmrtia - Ján Haan, popularizátor prírodných vied a nových metód v poľnohospodárstve
Novohradčania Ján a Ľudovít Haan vyorali hlboké dolnozemské brázdy
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1127-haanovci-vyorali-hlboke-dolnozemske-brazdy
13. septembra 1831
Zomrel v Ostrihome kardinál Alexander Rudnay, uhorský prímas a veľký podporovateľ slovenských emancipačných (jazykových a kultúrnych) snáh. Narodil sa 4. 10. 1760.
„Slovák som, a keby som bol i na stolci Petrovom, Slovákom zostanem.“
Ostrihomskú baziliku dal postaviť Slovák
http://www.cas.sk/clanok/284286/arcibiskup-a-kardinal-alexander-rudnay-ostrihomsku-baziliku-dal-postavit-slovak.html
15. septembra
Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorú pápež Pavol VI. vyhlásil v roku 1966 za hlavnú Patrónku Slovenska.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sedembolestn%C3%A1_Panna_M%C3%A1ria
17. septembra 1891
Zomrel vo Viedni fyzik, matematik a vynálezca v oblasti fotografie Jozef Maximilián Petzval. Ako prvý exaktne vypočítal konštrukciu fotografického portrétneho a krajinárskeho objektívu, objavil zákony, ktorými sa riadi optika a urobil matematický výpočet korekcie optických sústav. Narodil sa 6. 1. 1807 v Spišskej Belej.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Maximili%C3%A1n_Petzval
J. M. Petzval žil v XI. obvode Budapešti (v Novom Budíne), kde je po ňom pomenovaná ulica a nachádza sa tu aj pamätná tabuľa. - „Podmanil som svetlo, mám ho v hrsti, ale na svete je ešte stále veľa tmy.“
http://snn.sk/teraz_sk_99732/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/826108894154755
17. septembra 1861
Zomrela v Budapešti grófka Terézia Brunšviková (Brunswicková), organizátorka detských opatrovní a ženského hnutia. Bola zakladateľkou prvej dievčenskej priemyselnej školy v Uhorsku, propagátorka polytechnickej výchovy žien. Rozvinula zásady, obsah a metódy predškolskej výchovy škótskeho pedagóga S. Wilderspina. Narodila sa 27. 7. 1775 v Bratislave.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/826105327488445/?type=1
26. septembra
- Európsky deň jazykov vyhlásila Rada Európy počas Európskeho roka jazykov 2001
http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sk-SK/Default.aspx
https://www.facebook.com/oslovma/posts/829893240442987
26. septembra 1945
Zomrel maďarský hudobný skladateľ, klavirista, pedagóg a etnomuzikológ Béla Bartók / https://sk.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9la_Bart%C3%B3k / Zbieral a študoval ľudové piesne okolitých národov / 15.000 záznamov ľudových piesní z rôznych krajín, z toho asi 3200 slovenských / Kombinoval ľudovú a tradičnú hudbu s modernistickými postupmi, z čoho vznikali unikátne hudobné diela...
http://www.teraz.sk/magazin/vyrocie-umrtia-skladatel-bela-bartok/157379-clanok.html
Szoborcsoport Bartók Béláról Rákoskeresztúron:
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/190-archiv-magyarul-archiv-magyarul/546-szoborcsoport-bartok-belarol-rakoskereszturon
https://www.facebook.com/oslovma/posts/830058270426484
2. októbra 1867
Narodila sa v Polichne spisovateľka a dramatička Božena Slančíková-Timrava, popredná predstaviteľka kritického realizmu. Už svojou prvou novelou Skúsenosť vyvolala rozruch v národne orientovaných spoločenských kruhoch. Svoj kritický a realistický opis (bez pátosu) slovenskej reality predstavila aj vo svojich najznámejších dielach: Ťapákovci, Skon Paľa Ročku či Hrdinovia. Zomrela 27. 11. 1951.
Po stopách ságy rodu Slančíkovcov
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1205-jan-janovic-po-stopach-sagy-rodu-slanikovcov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/832742843491360
4. októbra 1570
Narodil sa v Oradei (Rumunsko) ostrihomský arcibiskup, kardinál, náboženský spisovateľ a zakladateľ Trnavskej univerzity Peter Pázmaň (Pázmány), vedúca osobnosť rekatolizácie v Uhorsku. Zomrel 19. 3. 1637 v Bratislave.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Peter_Pázmaň
https://www.facebook.com/oslovma/posts/832745106824467
4. októbra 1760
Narodil sa vo Svätom kríži nad Váhom (dnes Považany) kardinál, náboženský spisovateľ Alexander Rudnai (Rudnay), ktorý sa otvorene hlásil k svojmu slovenskému pôvodu a patril k najvýznamnejším predstaviteľom prvej fázy slovenského národného obrodenia. Bol patrónom a aktívnym členom bernolákovského hnutia, zapojil sa do činnosti Slovenského učeného tovarišstva a zaslúžil sa o vydanie Bernolákovho 5-zväzkového Slovára a slovenského prekladu Biblie. Zomrel 13. 9. 1831.
„Slovák som, a keby som bol i na stolci Petrovom, Slovákom zostanem.“
Ostrihomskú baziliku dal postaviť Slovák
http://www.cas.sk/clanok/284286/arcibiskup-a-kardinal-alexander-rudnay-ostrihomsku-baziliku-dal-postavit-slovak.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/832746160157695
4. októbra 1931
Narodil sa v Šuranoch spisovateľ a autor literatúry faktu Laco Zrubec. Zomrel 24. 2. 2011.
http://www.books.sk/writer_card.jsp?id=204
Laco Zrubec v obraze regionálnej literatúry
http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/laco-zrubec/10410-clanok.html
http://prezi.com/pel4worx-ofa/laco-zrubec/
Utečenecká kríza
Komlóšania pomáhajú utečencom aj krajanom
Evanjelický farár Attila Spišák v RSI RTVS (audio):
http://cdn.srv.rtvs.sk/a520/audio/00/0007/000712/00071285-1-RjjH.mp3
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku pomáha utečencom v Maďarsku
8. septembra 2015 - (Eva Bachletová - Diakonia.sk)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/821594081272903
Pracovníčky ústredia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku Szilvia Buzalová a Jana Gasperová - z rozhodnutia Jána Gaspera, povereného riadením Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku - sú v týchto hodinách na ceste do utečeneckého tábora pri Röszke v Maďarsku. Už dnes sa podieľali na humanitárnej pomoci pre utečencov v Maďarsku v spolupráci so slovenskými evanjelikmi v Slovenskom Komlóši. Priniesli deky, banány, jablká, potraviny, je to prvá humanitárna pomoc Evanjelickej diakonie ECAV v kontexte utečeneckej krízy. Slovenskí evanjelici v Slovenskom Komlóši sa intenzívne podieľajú na zbierke pre utečencov, a to vďaka slovenskému farárovi Attilovi Spišákovi, ktorý tu pôsobí ako duchovný. Podľa jeho slov, za prvú finančnú zbierku nakúpili potraviny a odovzdali ich organizácii MigSzol v Segedíne. Humanitárna pomoc slovenských evanjelikov bude naďalej pokračovať a verejnosť bude o ich krokoch informovaná.
Slovenskí evanjelici pomáhajú utečencom v Maďarsku
8. septembra 2015 - (Jana Gasperová - Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/822285514537093
V utečeneckom tábore pri Röszke v Maďarsku pracovníčky ústredia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku Szilvia Buzalová a Jana Gasperová v spolupráci s evanjelickým farárom v Slovenskom Komlóši Attilom Spišákom rozdali humanitárnu pomoc. Aktivita Evanjelickej diakonie sa uskutočnila z rozhodnutia Jána Gaspera povereného riadením Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku. Praktická pomoc bola poskytnutá pre viac ako 2 700 utečencov, ktorých počet naďalej stúpa. Týmto však naša služba pre nich nekončí. Dôležitá je potravinová, hygienická pomoc, ale aj nutnosť zabezpečiť núdzové prístrešky. Evanjelická diakonia v spolupráci s cirkevným evanjelickým zborom Slovenskom Komlóši rozdali trvanlivé, základné potraviny, ako sú mlieko, voda, ovocie, pečivo, ovocné šťavy. Keďže medzi utečencami je veľmi veľa detí, mysleli sme aj na tie. V potravinovom balíčku boli aj sladkosti. Blíži sa jesenné chladné počasie a z toho dôvodu naša humanitárna pomoc, ktorú sme rozdali, zahrňovala aj deky a prikrývky. S pracovníkmi v terénne sme v neustálom kontakte. Umožní nám to naďalej flexibilne reagovať a pokračovať v pomoci podľa ich aktuálnych potrieb. Veríme, že k tejto pomoci sa k nám pridajú aj ďalšie partnerské organizácie ako aj jednotlivci.
Naša pomoc utečencom pokračuje
11. septembra 2015 - (Jana Gasperová - Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku)
http://www.teraz.sk/slovensko/evanjelici-opat-rozdavali-humanitarn/155229-clanok.html
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku spolu s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety opäť vycestovali na pomoc stále prichádzajúcim utečencom do utečeneckého tábora pri Röszke v Maďarsku. Novoprichádzajúce vyčerpané davy utečencov od srbskej hranice, najmä mladé rodiny s malými deťmi, skupiny mladých ľudí, ako aj starí ľudia naďalej potrebujú pomoc. V utorok sme prvýkrát rozdali humanitárnu pomoc, a preto sme zostali v úzkom kontakte s miestnymi pracovníkmi v terénne. Na základe ich informácií sme vedeli znova flexibilne reagovať na aktuálnu situáciu. Nepriaznivé daždivé počasie, klesajúce teploty, hlavne chladné noci zhoršili už aj tak dosť nepriaznivú situáciu utečencov. Po našej prvej návšteve sme sa preto opäť rozhodli priviezť ďalšiu humanitárnu pomoc do neoficiálneho utečeneckého tábora, ktorý sa vytvoril v poli pri železničnej trati, lebo oficiálny tábor je preplnený. Na mieste sme v neutíchajúcom daždi rozdávali pršiplášte, spacie vaky a stany. Videli sme utečencov prichádzať unavených, vyčerpaných, uzimených a premoknutých. Na rukách alebo na ramenách niesli menšie deti a spiace batoľatá. Prišli s nami aj dvaja lekári, pôvodom zo Sýrie, žijúci dlhodobo na Slovensku. Najčastejšie zdravotné problémy boli prechladnutie, hnačky u detí, odreniny na nohách a drobné zranenia z cesty. Výhodou našich lekárov bolo, že vedeli s utečencami komunikovať po arabsky, kurdsky aj sýrsky. Každý z našich lekárov priviezol lieky pre asi 100 utečencov. Naďalej chceme promptne reagovať a pokračovať v tejto tak potrebnej praktickej pomoci pre utečencov.
Orbán: Utečenci vyzerajú skôr ako bojovníci
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-premier-orban-utecenci-vy/158546-clanok.html
ČR navrhne pomôcť Maďarsku spoločnou akciou krajín V4
http://www.teraz.sk/zahranicie/sobotka-cr-navrhne-pomoct-madarsku/158639-clanok.html
V Maďarsku odsúdili ďalších narušiteľov hraníc a ich prepravcov
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-odsudili-narusitelov-hranic/158690-clanok.html
Bavorský minister financií zvažuje plot na českých hraniciach
http://www.aktuality.sk/clanok/305304/nemecko-ma-tiez-limity-bavorsky-minister-financii-zvazuje-plot-na-ceskych-hraniciach/
Okrajová úloha Viktora Orbána
1. októbra 2015 - (Štefan Markuš - Pravda)
Veda simuluje prírodné javy matematickými metódami. Sústavy parciálnych diferenciálnych rovníc sú riešiteľné vtedy, ak sú zadané korektné podmienky na okrajoch skúmaného javu. Okrajové podmienky nikdy nie sú ľubovoľné, musia logicky súvisieť s charakterom fenoménu. Bez poznania vonkajška ani veda nedokáže predvídať procesy vnútri zadania. Európska únia je sústavou parciálnych rovníc s presne definovanými schengenskými okrajovými podmienkami. Túto komplikovanú okrajovú úlohu sa v poslednom čase pokúša nanovo vyriešiť predseda maďarskej vlády. Kto sleduje súčasné politicko-spoločenské dianie u našich južných susedov vie, že menšia časť obyvateľstva je imigračnou krízou šokovaná a vníma doterajšie riešenie problému ako nesprávne, lebo okrajové podmienky „niekto” bohapusto ignoroval. Väčšia časť s iniciatívou riešiteľa Viktora Orbána súhlasí, lebo v ňom vidí nového Jána Huňadyho, ktorý zožne neoceniteľné zásluhy pre záchranu EÚ. Korigovať zlé riešenie zadania je však ako opravovať starý dom. Lepšie by ho bolo zbúrať a postaviť niečo nové. Očakáva niekto práve to od Orbána? Bežní občania Maďarska tušia, že ich premiér už od januára 2015 musel o zlých aplikáciách schengenských okrajových podmienok čo-to vedieť. Mal informácie, podobne ako vrcholní reprezentanti EÚ, že brány utečeneckých táborov sa môžu otvoriť a dav hľadajúci záchranu sa tak pohne smerom do zatiaľ fungujúcej Európy. Otázkou je, prečo to politikom trvalo tak dlho, kým sa odhodlali konať. Štáty s vonkajšími schengenskými hranicami benevolentne prepúšťali prišelcov a vôbec sa neusilovali o reguláciu ich priepustnosti. Bol predseda maďarskej vlády prvý, kto rozpoznal, že niečo na okraji nie je v poriadku? Ale aj on začal konať oneskorene. Zopakujeme si poučenie z teórie diferenciálnych rovníc. Vedel Orbán (a spolu s ním celé vedenie únie) že riešenia pôvodnej zadanej úlohy sú zavádzajúce? Prvé správy o utopencoch v Stredozemnom mori očividne svedčili, že okrajové podmienky na pobrežiach Talianska a Grécka nik nepoužil. Úmyselne alebo z neznalosti? Nevieme. Ako mohlo Maďarsko reagovať na nechránenú grécku hranicu v dĺžke vyše 13-tisíc kilometrov? Posledné rozhodnutie Rady únie teraz koriguje podmienky na morských pobrežiach. Financiami aj nasadením expertov EÚ. O zohľadnení pôvodných schengenských podmienok kompetentní mlčia. Orbán však vie, že opravené návrhy sú neuskutočniteľné. Pobrežie Talianska a Grécka je príliš členité a akékoľvek projekty pohyb rozhodných migrantov už nezastavia. Navyše prichádza zima, keď lodná doprava utícha. Z Blízkeho východu pochodujú inteligentní ľudia s GPS v rukách. Dobre poznajú aj cesty po súši. Zabrániť budúcemu sťahovaniu národov je výzva. Nielen pre Orbána, ale pre celú EÚ. Kto očakával terajšiu migračnú krízu? Určite to nebol len Orbán. Svet predsa vedel, že už v roku 2014 úradníci v Bruseli registrovali asi 80-tisíc sýrskych žiadostí o azyl. O možnej únikovej trase z Blízkeho východu cez Balkán však inteligentné informácie k dispozícii neboli. Mohol niekto súčasnosť predvídať? Nevieme. Koľkí migranti sa ešte dostanú už cez „chránenú” južnú hranicu Maďarska? Nevieme. Poznáme stratégiu susedov Maďarska? To by Orbán mal vedieť. Čo nastane, ak sa nepodarí dohoda ani vnútri krajín V4? To iba tušíme. Paul Lendvai si pre denník Népszabadság dovolil vyhlásiť, že imigrantov Maďarsko „lacným trikom nalákalo na lep, podobne ako v roku 1956 Imre Nagya na juhoslovanskú ambasádu so sľubom, že sa môže vrátiť domov. Zhrozil som sa, keď som videl v Budapešti utečencov pochodovať smerom do Rakúska. Spomenul som si na rok 1944, keď aj mňa ako 15-ročného chlapca zaradili medzi pochodujúcich.” Nuž, maďarské riešenie súčasnej migračnej krízy sa nám nemusí nepáčiť, ale pripodobniť nápravné riešenia Orbána k holokaustu je trochu prisilná káva. Korigovať okrajové podmienky je vždy ošemetné. Plot na srbsko-maďarskej hranici je pokusom zmeniť niečo, čo iní inde zbabrali. Orbán uprednostňuje akcie svojej vlády na hraniciach pred nevyriešenými domácimi problémami. Odkladá korupčné škandály, konflikty vnútri vlastnej strany (Lázár-Rogán, Orbán-Simicska) a prehliada kritiku zle vedenej zahraničnej politiky. Ignoruje aj výčitky opozície o uprednostňovaní maďarsko-ruskej ekonomickej spolupráce. Stratégia pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami je pre Fidesz takto optimálna. Premiér boduje na úkor Jobbiku. Čo môžeme ešte očakávať od Orbána v krízovej situácii dneška? Nepochybne jeho záujmom je a zostane „záchrana” maďarstva za akúkoľvek cenu. Aj za cenu, ktorá presiahne hodnoty integrovanej Európy. Verím, že je schopný riskovať dokonca i konflikty so Srbskom, Chorvátskom či Slovinskom. Len aby mohol ochraňovať národné záujmy, čo Maďarom v dejinách nikdy nebolo cudzie.
Cez Fica aj na Orbána?
2. októbra 2015 - (Igor Stupňan - Pravda)
Štipľavá hodina otázok čaká Roberta Fica, tentoraz však nie v Bratislave, ale v Štrasburgu. Pred európskymi socialistami bude vysvetľovať svoj postoj k utečeneckej kríze a chystanej žalobe proti povinným kvótam. Práve tá má byť momentálne veľkým tŕňom v oku socialistov. Fica chcú od nej odhovoriť. Už dnes je však zrejmé, že v otázke žaloby premiér neuhne. Ficovi pohrozili pozastavením členstva už pred niekoľkými dňami. A to je aj dôvod, prečo sa predseda Smeru sám rozhodol ísť obhájiť svoj postoj. Celá záležitosť má ešte ďalší pikantný rozmer. V Bruseli je verejným tajomstvom, že socialisti chcú použiť Ficov Smer ako prostriedok tlaku na európskych ľudovcov, aby vylúčili spomedzi seba Viktora Orbána a jeho Fidesz za postoj k migrantom. Otázkou tak je, či sú socialisti pripravení obetovať Smer v boji s ľudovcami, na ktorých tlačia, aby urobili poriadok s maďarským premiérom. Vládny Smer včera vyhlásil, že žaloba je v hre napriek tlaku zahraničných straníckych partnerov. Premiér Fico po ich kritike sám prejavil záujem ozrejmiť im pozíciu vlády. „Ale na podaní žaloby bude trvať,” uviedla hovorkyňa Smeru Ľubica Končalová. Podľa politológa Michala Horského slovenská vláda v tomto momente nemôže ustúpiť z pôvodného rozhodnutia podať žalobu. „Nepochybne však Robert Fico a aj ostatné parlamentné elity chápu, že Slovensko nečaká na marcové výsledky parlamentných volieb, ale na dobu, keď sa bude ujímať pozície predsedajúcej krajiny EÚ v lete 2016. To je kritický bod, kedy môže nová vláda zvažovať, či prehodnotí svoje rozhodnutie žalovať úniu za kvóty,” povedal politológ. Či Smer uspeje pred socialistami, je otvorené. Podľa diplomatického zdroja, ktorý si neželal byť menovaný, záleží, akú obhajobu premiér v pondelok v Štrasburgu prednesie. Podľa zdroja bude dôležité poukázať na rozhodnutia iných štátov, ktoré tiež žalovali opatrenia Európskej rady. „Bude kľúčové, či získa na svoju stranu väčšie krajiny únie zastúpené v radoch socialistov a ako bude komunikovať s nimi. Chcel by mu pomôcť napríklad francúzsky prezident Hollande, Nemci sú neutrálni a Briti tiež. Najviac sú kritickí Taliani, Belgičania a Holanďania,” povedal diplomatický zdroj. A aké podmienky si budú eurosocialisti klásť? „Nenazvala by som to podmienky. Sú to skôr body, o ktorých sa bude v pondelok diskutovať,” povedala europoslankyňa za Smer Monika Flašíková Beňová. „Žiadne podmienky nikto nedal, aj keď sú rôzne diskusie,” poznamenal europoslanec Vladimír Maňka zo Smeru. Podľa neho preskúmaním kvót na súde sa môže predísť veľkým problémom, pretože keby sa nejakí utečenci ocitli na Slovensku proti svojej vôli, tiež sa môžu obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva. Proti prerozdeleniu 120-tisíc utečencov hlasovali okrem Slovenska aj Česko, Poľsko, Rumunsko a Maďarsko. Fínsko sa zdržalo. Slovenská republika by podľa záväzných kvót mala prijať 1 458 utečencov. Vláda tvrdí, že ide o nerealizovateľné opatrenie a premiér viackrát povedal, že kvóty sú len „politickým symbolom”, ktoré migračnú krízu neriešia. S návrhom pozastaviť členstvo Smeru v Strane európskych socialistov prišiel predseda ich frakcie v Európskom parlamente Talian Gianni Pittella. „Vytrvalá neochota prevziať zodpovednosť a prejaviť solidaritu v utečeneckej kríze je v rozpore s našimi hodnotami a politickým presvedčením. Človek sa nemôže jednoducho označiť za progresívneho, musí to prejaviť slovami a činmi,” uviedol Pittella. Svoj návrh podoprel aj tvrdeniami, ktoré mal Fico povedať, že „masovú migráciu moslimských prisťahovalcov, ktorí začnú stavať mešity, nebudeme trpieť”, alebo že „Slovensko je vytvorené pre Slovákov, nie pre menšiny”. Fico však tieto tvrdenia poprel. „Nikdy som nepovedal taký nezmysel, že Slovensko je pre Slovákov,” vyjadril sa minulý týždeň. V pondelok sa ešte v Štrasburgu definitívne nerozhodne, či Smer príde o členstvo v Strane európskych socialistov. To by malo byť zrejmé až koncom týždňa, keď zasadne vedenie strany. Smer by mal na tomto rokovaní zastupovať podpredseda Pavol Paška. Smer už raz stratil členstvo medzi európskymi socialistami v roku 2006. Dôvodom bolo vytvorenie koaličnej vlády so Slotovou SNS. Medzi socialistov sa Ficova strana vrátila až koncom roka 2009.
Maďarská vláda podporuje stanovisko Slovenska k utečeneckým kvótam
http://www.teraz.sk/slovensko/madarsko-slovensko-utecenci-kvoty/158477-clanok.html
Orbán navrhol v OSN: Rozdeľme migrantov po celom svete
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-navrhol-v-osn-rozdelme-migranto/158362-clanok.html
Zrada Poľska voči V4 ohľadne kvót sa vysvetľuje. Poliaci to dobre prešpekulovali
http://www.hlavnespravy.sk/zrada-polska-voci-v4-ohladne-kvot-sa-vysvetluje-poliaci-to-dobre-prespekulovali/688264
Nemecko: Môžu proti-imigrantské názory rodičov viesť k odobratiu dieťaťa?
http://www.hlavnespravy.sk/nemecko-mozu-proti-imigrantske-nazory-rodicov-viest-k-odobratiu-dietata/688380
Nemci sú skeptickí voči integrácii migrantov vo svojej krajine
http://www.hlavnespravy.sk/nemci-su-skepticki-voci-integracii-migrantov-vo-svojej-krajine/688186
Soros: Európa musí prijať milión utečencov každý rok
http://www.hlavnespravy.sk/soros-europa-musi-prijat-milion-utecencov-kazdy-rok/687965
Maďarský minister vnútra o hraniciach: Bola ohrozená sloboda
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-minister-vnutra-o-hraniciach/158275-clanok.html
Maďari čiastočne uzavreli hranice so Srbskom
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/997852-madari-ciastocne-uzavreli-hranice-so-srbskom/
V Maďarsku odsúdili ďalších narušiteľov, ako aj ich prepravcov
http://www.sme.sk/c/8020930/v-madarsku-odsudili-dalsich-narusitelov-ako-aj-ich-prepravcov.html
Prípadmi migrantov sa bude v Maďarsku zaoberať viac súdov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-pripady-migranti-sudy/158040-clanok.html
Počas utorka prišlo do Maďarska vyše 6600 utečencov
http://www.teraz.sk/utecenecka-kriza/prichod-madarsko-migranti/158224-clanok.html
Problém: Maďarsko s plotom
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/369008-taliansky-premier-problemom-eu-nie-je-rusko-ale-madarsko-s-plotom/
Maďari už odsúdili desiatky migrantov, Rada Európy má obavy
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/996977-madari-uz-odsudili-desiatky-migrantov-rada-europy-ma-obavy/
Minister L. Trócsányi: Maďarsko dodržuje medzinárodné normy
http://www.teraz.sk/zahranicie/laszlo-trocsanyi-madarsko-normy/157845-clanok.html
Tranzitná zóna v Letenye
http://www.teraz.sk/zahranicie/tranzitna-zona-v-letenye-madarsko/157846-clanok.html
2010 vs 2015
25. septembra 2015 - (Lukáš Fila - Denník N)
Hordy cudzích štátnych príslušníkov ohrozujúce náš spôsob života, ak nie priamo štátnosť. To bol kľúčový problém Slovenska aj pár mesiacov pred voľbami 2010. Len nešlo o utečencov, ale Maďarov, ktorým sa Budapešť rozhodla udeľovať občianstvo. A v oboch príbehoch vystupujú aj podobné postavy: - Parlament. NR SR vyjadruje „hlboké znepokojenie” a upozorňuje na „jednostranný krok”, ktorý „vyvoláva vážne pochybnosti o súlade tohto konania s medzinárodným právom, odporúčaniami medzinárodných inštitúcií, ako aj so základnými princípmi a hodnotami Európskej únie”. Toto sa píše v uznesení z 25. mája 2010. Ale slovník je rovnaký, aký používa premiér aj dnes, len namiesto Budapešti je nepriateľom Brusel. A aj teraz si necháva odobrovať svoje stanoviská parlamentom. - Opozícia. Výhodou parlamentných deklarácií je, že opozícia sa k nim vždy pridá. V roku 2010 nehlasovala za uznesenie len SMK, teraz prechádzajú v podstate jednohlasne. Keď nastúpila pravica a mala šancu napraviť Ficov zákon odnímajúce slovenské občianstvo tým, čo získajú nejaké cudzie, koaličnej dohode sa vzoprel poslanec KDH Procházka, ktorý považoval vec za „absolútne kľúčovú vo vzťahu k ochrane fundamentálnych záujmov Slovenska”, lebo nechcel, aby sa zo slovenských Maďarov stali „užitoční idioti Orbánovej politiky”. „Iba táto jedna,” vravel o otázke, koľko tém je preňho takých dôležitých. A už vtedy „neveril, že dostanem nálepku nacionalistu”. - Viktor Orbán. Kým smerom dovnútra robil rovnakú politiku ako dnes - skrz európsky odpor presadzoval národné riešenia - na Slovensku sa jeho úloha úplne otočila. Zrazu nie je hrozbou pre krajinu (pre maďarský zákon zvolal Fico aj bezpečnostnú radu, podobne ako teraz k utečencom), ale partnera. Ešte aj Procházkovi prekáža, že sa západ „postavil do jedného šíku a na Orbána ukazuje, aký je fašista”. Paralela utečeneckej krízy s maďarským zákonom kríva najmä v tom, že utečencom ide o životy. Ale prirovnanie ukazuje, že nie všetko, čo sa dovnútra prezentuje ako zásadné ohrozenie bezpečnosti a dôvod na politickú paniku, sa napokon takým aj ukáže.
Prílev ilegálnych migrantov do Maďarska pokračuje v rádovo tisíckach ľudí denne
http://www.hlavnespravy.sk/prilev-ilegalnych-migrantov-do-madarska-pokracuje-v-radovo-tisickach-ludi-denne/685870
„Žaloba pre povinné kvóty pomôže ujasniť viaceré veci“
http://www.hlavnespravy.sk/premier-zaloba-pre-povinne-kvoty-pomoze-ujasnit-viacere-veci/685826
Maďarská diplomacia sa ohradila voči vyhláseniu vysokého komisára OSN
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-diplomacia-sa-ohradila-voci/157664-clanok.html
Generálny tajomník OSN vyzval Maďarsko, aby rešpektovalo ľudské práva migrantov
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/368889-pan-ki-mun-vyzval-madarsko-aby-respektovalo-ludske-prava-utecencov/
Maďarsko naďalej čelí prílevu ilegálnych migrantov hlavne cez Chorvátsko
http://aktualne.atlas.sk/madarsko-nadalej-celi-prilevu-ilegalnych-migrantov-hlavne-cez-chorvatsko/zahranicie/europa/
Maďarsko demontovalo drôtené prekážky na hraniciach so Slovinskom
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-demontovalo-drotene-prekaz/157546-clanok.html
Česká armáda pripravuje personálnu i materiálnu pomoc Maďarsku
http://www.teraz.sk/zahranicie/ceska-armada-pripravuje-personalnu-i/157470-clanok.html
V Maďarsku by mohol vzniknúť spoločný tábor V4 pre utečencov
http://aktualne.atlas.sk/stropnicky-v-madarsku-by-mohol-vzniknut-spolocny-tabor-v4-pre-utecencov/zahranicie/ceska-republika/
V Maďarsku odsúdili ďalších ľudí, preliezli hraničný plot
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-odsudili-dalsich-ludi/157471-clanok.html
Maďarsko bude chrániť aj hranice s Chorvátskom
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-vo-viedni-madarsko-bude-chrani/157429-clanok.html
Jedného z lídrov nepokojov v Röszke podozrievajú aj z terorizmu
http://www.teraz.sk/zahranicie/jedneho-z-lidrov-nepokojov-v-roszke-p/157499-clanok.html
Nový rekordný prílev migrantov do Maďarska
http://www.teraz.sk/zahranicie/novy-rekordny-prilev-migrantov-do-ma/157193-clanok.html
Na Facebooku organizujú Maďari kvôli migrantom bojkot Chorvátska
http://www.teraz.sk/zahranicie/facebook-madari-bojkot-chorvatska/156561-clanok.html
Orbán: Musíme obnoviť zákonný poriadok, inak EÚ upadne do chaosu
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-musime-obnovit-zakonny-poria/157103-clanok.html
„Maďarsko stráži južné hranice Bavorska“
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-v-bavorsku-madarsko-strazi-ju/157075-clanok.html
Kaliňák: Na hraniciach s Maďarskom postavíme bariéru
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/vieme-prvi-kalinak-hraniciach-madarskom-postavime-barieru.html
Maďarsko a Rumunsko v slovnej bitke pre hraničný plot
http://www.sme.sk/c/8007930/minuta-po-minute-madarsko-a-rumunsko-v-slovnej-bitke-pre-hranicny-plot.html
Maďari poslali na chorvátsku hranicu vojsko
http://aktualne.atlas.sk/online-madari-poslali-na-chorvatsku-hranicu-vojsko/zahranicie/europa/
V Győri zadržali účastníka masovej bitky v Röszke
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-gyori-zadrzali-ucastnika-stredaj/156426-clanok.html
Profesor Krčméry pomáha utečencom v Maďarsku: Hrozí nám od migrantov nákaza?
http://www.cas.sk/clanok/330498/profesor-krcmery-pomaha-utecencom-v-madarsku-hrozi-nam-od-migrantov-nakaza.html
Bežte do Chorvátska, Maďari sú ako Hitler, počul sýrsky kuchár
http://hn.hnonline.sk/svet-120/bezte-do-chorvatska-madari-su-ako-hitler-pocul-syrsky-kuchar-915380
Chorváti posielajú utečencov do Maďarska, tí ich čakajú s armádou
http://hn.hnonline.sk/svet-120/sledujeme-online-chorvati-posielaju-utecencov-do-madarska-ti-ich-cakaju-s-armadou-913912
Tlak cíti aj Slovinsko
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-zacalo-budovat-plot-na-hranici/156179-clanok.html
Obchodník so strachom a revolúcia v Európe
Maďarsko, mit csinálsz? / Zinscenované divadlo / Viktor čistič
http://www.topky.sk/cl/1000859/1498811/KOMENTAR-Madarsko-zinscenovalo-divadlo-s-utecencami
Radikál utečencom: Maďarsko je pre vás zlá voľba
http://www.aktuality.sk/clanok/304362/madarsky-radikalny-politik-utecencom-madarsko-je-pre-vas-zla-volba-moja-obec-najhorsia/
Maďarská polícia prestala stíhať zbitých novinárov, vrátane redaktorky Denníka N
http://www.omediach.com/tlac/item/7419-madarska-policia-prestala-stihat-zbitych-novinarov-vratane-redaktorky-dennika-n
SMK: Aj na Slovensku by mal platiť princíp dobrovoľníctva
http://www.24hod.sk/smk-aj-na-slovensku-by-mal-platit-princip-dobrovolnictva-cl386639.html
Hovorca UNHCR: Maďarskí policajti útočili aj na deti
http://www.sme.sk/c/8005323/hovorca-unhcr-madarski-policajti-utocili-aj-na-deti.html
Strach z Maďarska
Obušky, vodné delá a plyn. S utečencami som skončila v maďarskej väznici
https://dennikn.sk/243852/vo-vazeni-utecencami-vitajte-europe/
Maďarskí policajti útok na slovenskú novinárku odmietajú
http://www.etrend.sk/ekonomika/madarski-policajti-utok-na-novinarov-odmietaju.html
MZV SR: Útok na slovenskú novinárku je neprijateľný
http://www.omediach.com/tlac/item/7411-mzv-utok-na-slovensku-novinarku-je-neprijatelny
Český politik chcel pomôcť utečencom, dostal tvrdú facku: Maďari ho zavreli v preplnenej cele
http://www.topky.sk/cl/1000851/1498599/Cesky-politik-chcel-pomoct-utecencom--dostal-tvrdu-facku--Madari-ho-zavreli-v-preplnenej-cele
Maďarská vláda vypísala tender na žiletkový drôt. Nemecká firma sa odmieta zapojiť
http://www.hlavnespravy.sk/madarska-vlada-vypisala-tender-na-ziletkovy-drot-nemecka-firma-sa-odmieta-zapojit/680455
Kvóty sú bližšie, o týždeň budú dva kľúčové summity
http://www.sme.sk/c/8005533/kvoty-su-blizsie-o-tyzden-budu-dva-klucove-summity.html
Utečencov posielame do Maďarska pomaly
http://www.sme.sk/c/8005430/utecencov-posielame-do-madarska-pomaly.html
Utečenec podkopnutý maďarskou reportérkou bude robiť futbalového trénera v Španielsku
http://www.hlavnespravy.sk/utecenec-podkopnuty-madarskou-reporterkou-bude-robit-futbaloveho-trenera-v-spanielsku/680632
Intelektuáli zo strednej Európy vyzvali na solidaritu s migrantmi
http://www.sme.sk/c/8005703/intelektuali-zo-strednej-europy-vyzvali-na-solidaritu-s-migrantmi.html
Chorváti najprv utečencov vítali, potom zatvorili hranice
https://dennikn.sk/244038/chorvati-najprv-utecencov-vitali-teraz-ich-nechavaju-pred-zatvorenymi-hranicami
Slovinsko sa pripravuje na prílev stoviek utečencov z Chorvátska
http://www.24hod.sk/slovinsko-sa-pripravuje-na-prilev-stoviek-utecencov-z-chorvatska-cl386377.html
Krajina s plotom - Mizerné renomé
18. septembra 2015 - (Peter Schutz - komentare.sme.sk)
Neuveriteľné výjavy na priechode v Röszke, kde sa utečenci zrazili s policajtmi pri márnom pokuse preraziť zátarasy, ešte viac zvýraznili takpovediac emblematický status, ktorým Maďarsko vychádza z celej migračnej krízy ako určitý symbol. Nespočetné obrazy či zo srbskej hranice, či zo stanice Keleti zostanú vryté v pamätiach nadlho ako negatívne symboly toho, čo sa odohrávalo v lete 2015 v Európe. Po tom, čo srbské úrady odklonili migračné trasy na Chorvátsko, sa Maďarsku možno pošťastí, čo sa nedarilo dlhé mesiace: zmiznúť z ohniska pozornosti svetových médií, ktorých spravodajstvá a komentáre zrejme navždy vyliečili Maďarov z poučky, že aj negatívna reklama je reklama. Mizerné renomé, na ktoré si Maďarsko „zarobilo”, má aj nezavinený a objektívny rub: nával, akému čelili, bol extrémny a bez konfliktov a incidentov by ho nespracovali nikde. Obrana Orbána, ktorého sa na Slovensku zastal napr. Procházka, má však (aj) tú dieru, že ako reakciu na klesajúce percentá v zime si Fidesz zvolil práve drsnú protiutečeneckú kampaň, ktorú naštartoval ešte vtedy, keď cez južnú hranicu prechádzali vo vyšších počtoch len Kosovčania a Albánci. Debata, že (aj) tým plotom Maďarsko len bráni hranice svoje a celej EÚ zoči-voči nečinnosti Únie (Bruselu), by bola namieste v jednom prípade: keby zároveň maďarský štát zabezpečil elementárny servis (ktorý museli zastúpiť mimovládky), pripravil byrokraciu na civilizované zúradovanie návalu, zariadil viac lokalít na rozmiestnenie utečencov, najal tlmočníkov atď. A vôbec prejavil akúsi základnú ľudskosť, predovšetkým nevyžaroval explicitné nepriateľstvo k migrantom, ktorých nedávno prijatá legislatíva dokonca kriminalizuje. (Ilegálny prechod hranice bol trestný čin za boľševika). Keby toto urobili, ako krajina s plotom by do svetového povedomia azda nevošli. Nie znárodnenie dôchodkov ani mediálny zákon či nová ústava. Až migračná kauza vyzdvihla Orbána na svetové pódium ako viditeľného aktéra. Zatiaľ čo taký Fico vydáva len neartikulované zvuky odporu, Orbán ako jediný z európskych politikov verejne razí koncept migrácie ako ohrozenia podstaty Európy, jej sociálnej súdržnosti a kultúry. Zrozumiteľný tak, ako ho dnes čítajú aj diváci BBC, CNN atď., je však najmä ako autoritatívny politik, ktorý zneužil migráciu aj na to, aby posilnil v Maďarsku prvky policajného štátu.
Z utečeneckej krízy má osoh najmä Rusko
18. septembra 2015 - (Peter Morvay - Denník N)
Ako často v poslednom čase počujete o Donbase? Za vlnu utečencov môžu najmä Asad a Putin / „Tým, čo gágajú o západnom sprisahaní, ani nenapadne, čo je také očividné.“ - Islamský štát ohrozuje moc Bašara Asada a zároveň mu pomáha. Vedome pestovaný brutálny imidž IS prekryl masovejšie, dlhodobé, ale skrývané vraždenie sýrskeho diktátora. Islamský štát však pomáha aj všetkým tým, vrátane nášho premiéra, čo z rozpútania vojny v Sýrii a utečeneckej krízy obviňujú Západ - môžu úplne prekrútiť fakty, príčiny i následky. A pomáha tiež Putinovi, ktorý sa na Ukrajine dostal do slepej uličky, potrebuje odpútať pozornosť a zároveň ďalej oslabiť Západ, z ktorého má strach. Je zaujímavé, že tým, čo gágajú o západnom sprisahaní, ani nenapadne, čo je také očividné tým, kto má najväčší osoh z vlny utečencov, je práve Rusko. To, samozrejme, neznamená, že Rusko občiansku vojnu v Sýrii a arabskú jar rozpútalo. Len ich zneužíva a snaží sa vojnu predĺžiť tým, že udržuje pri moci Asada. Keby to Rusko a Irán nerobili, vojna by už pravdepodobne skončila a Islamský štát ani nevznikol. A nebolo by ani vlny utečencov. Väčšina ich utiekla pred Asadorri: Kým bude ten pri moci, nepoznajú možnosť návratu a budú smerovať (aj) do Európy. Rusko sa môže takto správať preto, lebo vojnu v Sýrii a arabskú jar nerozpútal ani Západ. Ten revolúcie zaskočili a dodnes poriadne nevie, ako sa k nim postaviť. Na jednej stane nemôže poprieť svoje hodnoty a odmietnuť pomoc ľuďom, čo sa postavili diktatúram. Zároveň sa však obáva nových neistých pomerov, ktoré nahradia „stabilitu” zabezpečovanú diktatúrami. Sýria je toho len extrémny prípad. Západ dopomohol k arabskej jari iba tým, že obyvateľom moslimských štátov predložili sympatickejší spoločenský model, než v akom žili, a tým ich nepriamo motivoval. To, že západný príklad často nepochopili a mnohým/väčšine nešlo ani tak o demokraciu ako o blahobyt, je iná vec. Ale to platí aj pre mnohých, čo u nás dnes nariekajú, že vraj v novembri nie pre toto cinkali kľúčikmi na námestí.
Utečencov sami nútime podvádzať
17. septembra 2015 - (Peter Morvay - Denník N)
Staviame ich do neriešiteľnej situácie a potom im vytýkame, že nedodržujú azylové pravidlá. / „Maďarsko sa tvári, že ako jediné dodržiava schengenské pravidlá, vyberá si z nich však len to, čo sa mu hodí.” - Tí, čo si nepožiadajú o azyl po prekročení hraníc bezpečnej krajiny, napríklad Maďarska, ani nie sú utečenci, vysvetľoval v RTVS minister vnútra Kaliňák. Utečenci podľa neho iba špekulujú, kde im bude najlepšie, „a nejaké azylové pravidlá ich vôbec nezaujímajú”. Čo je z jeho pohľadu samozrejme logické, pretože „títo ľudia nemajú s migrantmi, ktorí utekajú pred vojnou, nič spoločné”. 90 percent z nich sú len ekonomickí migranti, zopakoval opäť na podporu svojho fámula i premiér Fico na základe nejakých záhadných, len jemu známych spravodajských informácií. Ono je to však opäť trochu inak. V Maďarsku si v tomto roku požiadalo o azyl už 158-tisíc utečencov, oznámil minulý týždeň tamojší migračný úrad. V auguste ich napríklad bolo 47-tisíc, z toho 23-tisíc zo Sýrie a viac ako desaťtisíc z Afganistanu. Je to až neuveriteľné číslo s ohľadom na správy, že maďarská polícia často na registráciu utečencov kašle. Sú to však oficiálne čísla a podľa nich si teda o azyl riadne požiadala drvivá väčšina utečencov, čo prišli na územie krajiny. Napriek tomu status utečenca Maďarsko udelilo od začiatku roku len 88 osobám, z toho 12 bolo zo Sýrie. Väčšina žiadateľov medzitým z Maďarska odišla a ich žiadosti sa nakoniec nerozhodovali. Niekoľko tisíc ich ešte na rozhodnutie čaká. I tak je však z týchto čísiel jasné, že žiadať azyl v Maďarsku je úplne zbytočné, utečenec prakticky nemá šancu ho získať. A to nezávisle na tom, či naň má podľa medzinárodných dohôd a európskeho práva nárok Maďarsko tieto dohody ignoruje. Azylové konanie je u našich susedov len fraška, nikto nič seriózne neskúma a utečencov odmietajú automaticky. Čo logicky vyplýva z ideológie premiéra Orbána, že ide len o ekonomických imigrantov, ktoré tak nadšene opakuje aj Fico a Kaliňák. Problém teda nie je v tom, že utečenci azylové pravidlá nedodržujú. Ale i keby ich nedodržiavali, možno sa im čudovať? Ak si zažiadajú o azyl v Maďarsku, budú automaticky odmietnutí a je jedno, či utekajú pred vojnou či „len” pred biedou. A ak budú odmietnutí v Maďarsku, rok nemôžu o azyl požiadať v žiadnej inej schengenskej krajine. Maďarsko sa tvári, že ako jediné dodržiava schengenské pravidlá, vyberá si z nich však len to, čo sa mu hodí. Utečencov stavia pred neriešiteľnú situáciu, samo ich núti, aby tam o azyl nežiadali, snažili sa dostať rovno do Nemecka či inej civilizovanejšej krajiny, kde majú šancu na seriózne posúdenie svojej žiadosti. To je tá politika, ktorú obdivujú, obhajujú a preberajú Fico s Kaliňákom a veľké pochopenie pre ňu má aj šéf Siete Procházka.
„Dúfame, že hranice sa otvoria“
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/367848-stranska-dufame-ze-hranice-sa-otvoria/
O utečencoch nič nevieme, tak sa radšej nespýtame a zaútočíme
https://dennikn.sk/blog/o-utecencoch-nic-nevieme-tak-sa-radsej-nespytame-a-zautocime
Po sprísnení pravidiel v Maďarsku klesol počet narušení hraníc
http://www.teraz.sk/zahranicie/sprisnenie-migracne-pravidla-madarsko/156024-clanok.html
Pri Röszke zadržali troch novinárov, vrátane Slovenky
http://www.teraz.sk/zahranicie/roszke-zadrzany-novinar-slovensko/155995-clanok.html
Míny aj zavreté hranice. Utečenci skúšajú prejsť cez Chorvátsko
http://www.sme.sk/c/8004593/miny-aj-zavrete-hranice-utecenci-skusaju-prejst-cez-chorvatsko.html
Európsky parlament podporil návrh na prerozdelenie 120 000 utečencov
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/367855-europsky-parlament-podporil-navrh-na-prerozdelenie-120-000-utecencov/
Utečenci odkryli desivosť Európy, Maďarsku chýba morálka
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/993327-utecenci-odkryli-desivost-europy-madarsku-chyba-moralka/
Szijjártó žiada zriadenie európskych silových zložiek na ochranu hraníc
http://www.sme.sk/c/8004719/szijjarto-ziada-zriadenie-europskych-silovych-zloziek-na-ochranu-hranic.html
Utečenec, ktorého kopla kameramanka, má prácu v Španielsku
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/993377-utecenec-ktoreho-kopla-kameramanka-ma-pracu-v-spanielsku/
Zbytočné ploty aj reči
17. septembra 2015 - (Peter Javůrek - nazory.pravda.sk)
Pomôže niečomu horúčkovité stavanie zábran, múrov a plotov s ostnatým drôtom na hraniciach Maďarska pomaly so všetkými jeho susedmi na juhu a juhovýchode? Pomôcť to môže iba jednému: Viktorovi Orbánovi na domácej politickej pôde. Inak je to celé nanič. Nič nie je krajším darčekom pre politika s autoritárskymi sklonmi, ako vhodná zámienka na vyhlásenie výnimočného stavu. Pardon, „stavu krízy“. Nebesá zoslali Orbánovi sýrskych, afganských a irackých utečencov, ktorí, hnaní z Grécka a Turecka ďalej na sever a západ, akosi nie sú v stave pochopiť jemné ornamenty európskej politiky. Európa, ktorá už mesiace rokuje o pomoci utečencom, sa zatiaľ dopracovala k rozkolu vo vlastných radoch, k stavaniu plotov a hraničných kontrol, k negácii Schengenu a k rozpadu spoločnej azylovej politiky. Je, samozrejme, zásadný rozdiel medzi tým, ako sa k utečencom správajú v Srbsku, Rakúsku či Nemecku a ako v Orbánovom Maďarsku, kde im doslova vyhlásili vojnu. Ak však budeme hovoriť o polmilióne utečencov na európskej pôde a o ďalších troch, možno viacerých miliónoch ľudí, ktorí uviazli v táboroch u chudobných susedov Sýrie a v Turecku, nič z toho, čo zatiaľ Európa predviedla, vrátane ústretových gest nemeckej kancelárky, sa nepriblížilo k systematickej pomoci. To, čoho sme svedkami, má svoj presný názov: humanitárna kríza. A blíži sa zima. Už len preto treba povedať, že tak, ako Orbánove ploty možno poslúžia Orbánovi, ale nikomu ďalšiemu už nie, slovenské búchanie sa do pŕs možno poslúži Robertovi Ficovi u časti voličov, ale už nikomu inému. Utečenci a prevádzači si nájdu nové trasy a v menšom počte budú využívať aj doterajšie, pretože hranica sa hermeticky uzavrieť nedá. A Slovensko bude musieť nejakých utečencov prijať tak či onak. Jednoducho preto, pretože prídu aj k nám. Mimochodom, tak ako pred nimi prešli cez Slovensko tisíce Afgancov, Čečencov, Albáncov či Bosniakov - akurát nikto z toho vtedy nerobil lacnú predvolebnú tému. V čase, keď na európskej tematike padla vláda Ivety Radičovej, Fico nešetril odsúdeniami premiérky, ktorá „stratila v Európe tvár“ a rečami o tom, ako bolo „dobré meno Slovenskej republiky v zahraničí vážne poškodené“. Dnes sa hrá na bohatiera, ktorý sa vraj neskloní ani pod hrozbou, že nám budú pre našu nechuť ku kvótam krátiť eurofondy. Pomiňme teraz jeho výroky na tému islam a terorizmus, kdesi na úrovni Murdochovej televízie Fox News. Povedzme si len, že ak by sa bol návrh na krátenie eurofondov vážne dostal na program dňa, bol by popretím konsenzuálneho princípu únijnej politiky s nedozernými následkami. Našťastie, Angela Merkelová, ako sa ukázalo, si je toho dobre vedomá. Zároveň však platí, že sa nemôžeme donekonečna spoliehať iba na solidaritu iných s nami bez toho, aby sme my boli solidárni tam, kde treba a vtedy, keď môžeme. Humanitárna katastrofa je príležitosť, keď musíme a aj môžeme byť solidárni. Ak sa niekomu nepáči spôsob, nech vymyslí vlastný - len nech ho už láskavo prezradí. Alebo už nejde o našu tvár a o naše dobré meno?!
Maďarskí pohraničníci zbili a zadržali slovenskú novinárku
17. septembra 2015 - (dennikn.sk)
Maďarskí policajti zbili viacerých zahraničných novinárov vrátane reportérky Denníka N Tímey Beck. Slzný plyn použili aj na srbskom území. Belehrad posiela do Budapešti protestnú nótu. - Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun je zhrozený maďarským zásahom proti utečencom na srbských hraniciach. Slzným plynom a vodným delom na nich útočili, keď sa snažili prejsť do Maďarska, ktoré sa pred nimi kompletne uzavrelo plotom a kordónom policajtov. - Ako zbili reportérku Denníka N - Pri policajnom zásahu boli zbití a zatknutí viacerí zahraniční novinári, niektoré svetové televízie vysielali zábery z hraníc naživo. Obuškom do chrbta aj nohy dostala pri brutálnom zásahu aj reportérka Denníka N Tímea Beck, ktorú surovo spútali, držali celú noc na polícii a obvinili z nelegálneho prekročenia hraníc. „Všetko sa stalo, keď sme so skupinou novinárov sledovali, ako sa masa utečencov snaží dostať na maďarskú stranu cez plot. Pomáhala som vstať jednej rodine zo zeme, keď ma strhli policajti, začali ma udierať obuškom, zviazali mi veľmi natesno ruky plastom a hodili ma na zem,“ opisuje svoje zatknutie reportérka Beck. „Policajti mi vulgárne nadávali a obviňovali ma z toho, čo urobili oni, strhli ma na maďarskú stranu,“ hovorí Beck. Vzápätí nato ju policajti zadržali a vypočúvali medzi utečencami a ďalšími novinármi niekoľko hodín. „So mnou aj jedného poľského a austrálskeho novinára. Tomu Poliakovi - Jacekovi Tacikovi - strašne krvácala hlava, stratil asi pol litra krvi. Neskôr, keď ho ošetrili v nemocnici, za ošetrenie dokonca musel zaplatiť,“ rozpráva Beck, ktorú uprostred noci previezli do Szegedu, kde ju policajti držali až do rána. O stanovisko k neprimeranému policajnému zásahu voči novinárom a utečencom sme požiadali slovenské ministerstvo zahraničných vecí. Počas stredajšieho zásahu reportérka Beck videla, ako Maďari použili slzný plyn proti utečencom aj na srbskom území. Srbská diplomacia z toho dôvodu podľa servera B92 pošle Budapešti protestnú nótu. „Tisíce utečencov na srbsko-maďarskej hranici kričali: Thank you Serbia! Takmer každý sa tu nadýchal slzného plynu. Muži vracali, ženy sa držali vzadu, všade lietali helikoptéry a k hraniciam sa blížili srbské sanitky,“ opisovala Beck v stredu dramatické chvíle na srbskej strane maďarského plota predtým, ako ju s násilím zatkli. Maďarskí policajti podľa srbskej televízie RTS zbili aj troch srbských novinárov, ktorým mali zničiť aj televízne vybavenie. Všetci skončili v nemocnici. Kameramana a zvukára podľa srbskej televízie bili do hlavy aj chrbta obuškom. „Je to neospravedlniteľné použitie sily a násilia, ktoré porušuje medzinárodné dohody o slobode práce novinárov,“ vyhlásila Asociácia srbských novinárov.
Zbili aj štáb srbskej televízie
http://www.aktuality.sk/clanok/304285/madarski-policajti-zbili-a-zadrzali-aj-reporterku-slovenskeho-dennika/
Do Gabčíkova dnes prídu prví utečenci
Šéf IRC: Metódy maďarskej polície voči migrantom sú desivé
http://www.sme.sk/c/8004642/minuta-po-minute-do-gabcikova-dnes-pridu-prvi-utecenci.html
Maďari zasiahli proti utečencom vodným delom, zbili aj novinárov
Situácia na priechode Horgoš-Röszke sa vyhrotila
http://www.sme.sk/c/8003337/madari-zasiahli-proti-utecencom-vodnym-delom-zbili-aj-novinarov.html
Utečencov sami nútime podvádzať
Staviame ich do neriešiteľnej situácie a potom im vytýkame, že nedodržujú azylové pravidlá
https://dennikn.sk/242568/utecencov-sami-nutime-podvadzat/
Maďarská vláda vyhlásila krízový stav umožňujúci nasadenie armády
Plot aj pozdĺž hraníc s Rumunskom
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-vlada-krizovy-stav/155673-clanok.html
Rumunsko odsúdilo zámer Budapešti
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/992847-madarsko-vybuduje-plot-aj-na-hraniciach-s-rumunskom/
V Maďarsku poškodilo zábrany 16 migrantov, hrozí im väzenie
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-od-polnoci-prisnejsie-pravidla/155629-clanok.html
Srbsko nebude prijímať migrantov vyhostených z Maďarska
http://www.hlavnespravy.sk/srbsko-nebude-prijimat-migrantov-vyhostenych-madarska/678908
V Röszke už nie sú migranti, hranice zatvorili a likvidujú tábory
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-roszke-uz-nie-su-migranti-hranice/155689-clanok.html
9000 ilegálnych migrantov
http://www.hlavnespravy.sk/madarska-policia-pondelok-zadrzala-vyse-9000-ilegalnych-migrantov/678930
Slovensko je pripravené vytvoriť pre utečencov koridor
http://www.tvnoviny.sk/domace/1805042_slovensko-je-pripravene-vytvorit-pre-utecencov-koridor
Vysoké zábrany a ostnaté drôty. Ako vyzerá maďarská hranica po zablokovaní?
http://www.sme.sk/c/8002813/vysoke-zabrany-a-ostnate-droty-ako-vyzera-madarska-hranica-po-zablokovani.html
V. Orbán: Ilegálnych migrantov zadržíme a vyhostíme
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-ilegalni-migranti-vazenie/155628-clanok.html
Maďarsko dokončilo výstavbu plota, zablokovalo priechod pri Röszke
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-dokoncilo-vystavbu-plota/155606-clanok.html
Premiestnenie 40.000 migrantov
Stretnutia ministrov vnútra členských krajín EÚ v Bruseli
http://www.teraz.sk/zahranicie/ministri-vnutra-premiestnenie-migranti/155603-clanok.html
Prieskum: Prísnejšie riešenie migračnej otázky očakáva 82 % Maďarov
http://www.teraz.sk/zahranicie/prieskum-prisnejsie-riesenie-migrac/155580-clanok.html
UNHCR bude sledovať dodržiavanie práv migrantov v Maďarsku
http://www.teraz.sk/zahranicie/unhcr-prava-migranti-madarsko/155613-clanok.html
Slovensko zaviedlo kontroly. Na hraniciach s Maďarskom a Rakúskom
http://www.teraz.sk/slovensko/sr-madarsko-rakusko-hranicne-kontroly/155518-clanok.html
Európska únia pomáha Maďarom riešiť utečeneckú krízu cez mechanizmus civilnej ochrany
http://www.hlavnespravy.sk/europska-unia-pomaha-madarom-riesit-utecenecku-krizu-cez-mechanizmus-civilnej-ochrany/678680
Šéf maďarskej polície nariadil sprísnené kontroly
http://www.teraz.sk/zahranicie/sef-madarskej-policie-nariadil-spri/155550-clanok.html
Čo robia ozbrojení vojaci na srbských hraniciach?
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-mszp-vojaci-hranice-srbsko-samo/155354-clanok.html
Maďarská armáda je pripravená na hraniciach pomáhať polícii
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-armada-pomoc-policii-hranice/155359-clanok.html
Orbán privítal hraničné kontroly v Nemecku, chcel by ich aj v Grécku
http://www.sme.sk/c/8001127/orban-privital-hranicne-kontroly-v-nemecku-chcel-by-ich-aj-v-grecku.html
Nemci zastavili vlaky z Rakúska
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/992267-nemci-zacali-kontrolovat-hranice-zastavili-vlaky-z-rakuska/
Juncker tlačí na vlády krajín V4, aby kývli na rozdeľovanie uchádzačov o azyl podľa kvót
http://aktualne.atlas.sk/juncker-tlaci-na-vlady-krajin-v4-aby-kyvli-na-rozdelovanie-uchadzacov-o-azyl-podla-kvot/zahranicie/europa/
Do Maďarska prišlo v sobotu rekordných vyše 4300 migrantov
http://www.hlavnespravy.sk/do-madarska-prislo-sobotu-rekordnych-vyse-4300-migrantov/677900
Maďarsko predvolalo rakúskeho veľvyslanca kvôli vyjadreniam Faymanna
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-orban-utecenci-kritika/155307-clanok.html
Rakúsky kancelár: Orbánova migračná politika je podobná politike nacistov
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/367432-rakusky-kancelar-orbanova-migracna-politika-je-podobna-politike-nacistov/
V. Orbán: Ľudia majú právo na bezpečnosť, nie však na lepší život
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-utecenecka-kriza-europa/155293-clanok.html
Maďarsko pritvrdzuje: Ďalších 4 300 vojakov na hranicu so Srbskom
http://www.cas.sk/clanok/329896/madarsko-pritvrdzuje-dalsich-4-300-vojakov-na-hranicu-so-srbskom.html
MAGNA: Situácia v maďarskej prihraničnej obci Röszke sa zhoršuje
http://www.hlavnespravy.sk/magna-situacia-v-madarskej-prihranicnej-obci-roszke-sa-zhorsuje/677614
V tomto roku prekročilo ilegálne maďarské hranice už 181.014 migrantov
http://www.teraz.sk/utecenecka-kriza/madarsko-2015-migranti-bilancia/155308-clanok.html
Maďarská kameramanka spresnila ospravedlnenie. Za podknutie migrantov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-kameramanka-ospravedlnenie-spre/155346-clanok.html
Maďari kŕmia utečencov ako zver, sťažujú si aktivisti v záchytnom tábore
http://hn.hnonline.sk/svet-120/madari-krmia-utecencov-ako-zver-stazuju-si-aktivisti-v-zachytnom-tabore-907347
Orbán hovorí o vzbure migrantov, vojakov poslal stavať plot
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/991982-orban-hovori-o-vzbure-migrantov-vojakov-poslal-stavat-plot/
Prekrútené správy o utečencoch
https://dennikn.sk/235669/viete-co-zdielate-su-prekrutene-spravy-utecencoch/
Maďarská armáda sa pripravuje na stráženie južnej hranice
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-armada-sa-pripravuje-na-str/154857-clanok.html
Dánsko nechce byť druhé Maďarsko
http://www.hlavnespravy.sk/dansko-prisne-obmedzilo-vlaky-s-utecencami-z-nemecka-nechceme-byt-druhe-madarsko/676719
Rekordný počet migrantov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-policia-v-stredu-zaistila/154952-clanok.html
Maďarsko tranzitné zóny pri hranici so Srbskom nakoniec nevytvorí
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-tranzitne-zony-pri-hranici/155054-clanok.html
Obdobie tolerancie sa končí, odkazuje Budapešť migrantom
11. septembra 2015 - (ik - Pravda)
Utečencom na južných hraniciach Maďarska akoby v ušiach znela výzva z hromadného dopravného prostriedku: Urýchlite nástup, dvere sa zatvárajú! Vyše 3 300 migrantov, suverénne najviac od prepuknutia krízy, vzalo útokom za 24 hodín stále nedokončenú hraničnú zábranu zo strany Srbska. Buď podliezli kotúče žiletkového ostnatého drôtu, alebo ich obišli cez neprehradené koľajnice. Tento stav sa však do štyroch dní má skončiť. „Pätnásteho septembra o polnoci nastane nová situácia,” vyhlásil včera šéf úradu predsedníctva maďarskej vlády János Lázár. „Obdobie tolerancie sa skončí, začne sa nová éra,” citoval tohto po premiérovi Viktorovi Orbánovi druhého najmocnejšieho politika krajiny portál Index. Utečenci, prevažne Sýrčania, Afganci a Iračania, postupujú na sever o preteky s časom. Orbánova vláda sa prostredníctvom letákov distribuovaných v Srbsku a Macedónsku postarala o to, aby sa dozvedeli, že ilegálne narušenie hraníc bude od budúceho utorka v Maďarsku považované už nie za priestupok, ale za trestný čin. Hroziť zaň bude niekoľkoročné väzenie a vysoká pokuta. Utečenci, ktorých sa na srbskej strane hranice nahromadilo vyše päťtisíc, by to do sprísnenia hraničného režimu mali stihnúť. Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) ich však na celej balkánskej trase postupuje smerom k Maďarsku až 42-tisíc. Pre sedemtisíc presúvajúcich sa momentálne cez Macedónsko by štyri dni mohli stačiť, tridsaťtisíc ďalších v Grécku však na putovanie do Maďarska môže potrebovať aj desať dní, odhadujú experti UNHCR. Čo bude túto neskoršiu vlnu čakať? Oveľa tvrdšie podmienky, než akými cez Maďarsko tento rok prešlo dosiaľ už 176-tisíc migrantov, varuje Orbánova vláda. Podľa Lázára je veľmi pravdepodobné, že už 15. septembra kabinet vyhlási krízový stav. Balík zákonov, ktorý koncom minulého týždňa prijal parlament, ho na to oprávňuje už pri oveľa slabšom migračnom tlaku, než akému Maďarsko v súčasnosti čelí. Budapešť chce dosiahnuť, aby migranti mohli vstúpiť do krajiny len na oficiálnych hraničných priechodoch. Práve preto na 175 kilometrov dlhej hranici so Srbskom, kadiaľ prichádza vyše 99 percent migrantov, sa od začiatku augusta stavia popri provizórnej prvej línii s ľahko prekonateľným ostnatým drôtom aj oveľa ťažšie priechodná 3,5 metra vysoká kovová zábrana. S tempom jej výstavby, ktorú majú na starosti armádni ženisti, bol Orbán po pondelňajšej inšpekcii taký nespokojný, že nečakane vymenil ministra obrany. Nový šéf rezortu István Simicskó premiérovi sľúbil výrazné zrýchlenie prác. Tie by podľa včerajšieho oznámenia mali byť hotové možno aj o mesiac skôr, ako bol doterajší záväzný termín stanovený na koniec októbra. Aj tak však medzi začiatkom „novej éry” a vytúženým hermetickým uzavretím zelenej hranice zostáva ešte vyše dvojtýždňová medzera. Orbánova vláda si veľa sľubuje od letákovej kampane, v ktorej migrantov varuje, že za poškodenie hraničnej zábrany im hrozí väzenie. Humanitárni aktivisti to však označujú za naivné očakávanie, pretože ľudí utekajúcich pred vojnou podľa nich nie je ľahké zastrašiť. Budapešť však počíta aj s tým, že po vyhlásení migračného krízového stavu bude na zelenej hranici vykrývať medzery pri plote živou silou. Hoci parlament ešte pre obštrukcie opozície nestihol prijať novelu zákona umožňujúcu vyslať na ochranu hraníc vojenské jednotky, s príchodom nového šéfa rezortu obrany sa armáda na túto úlohu okamžite začala pripravovať. Minister Simicskó odhadol, že na srbskú hranicu by mohlo byť odvelených 3- až 4-tisíc vojakov. Tí by mali pomáhať asi tisícke vyčerpaných policajtov, ktorí tam momentálne slúžia a netrpezlivo čakajú na posilnenie o prisľúbených vyše 2 100 príslušníkov novovznikajúcich takzvaných rôt pohraničných lovcov. „Treba zabezpečiť značnú živú silu. Každý sa musí prichystať na intenzívnu prácu v najbližších týždňoch,” prikázal na ostatnom zasadaní národno-bezpečnostného kabinetu Orbán. Premiér si je totiž vedomý, že lovenie ilegálnych migrantov na zelenej hranici, ktoré chvíľami pripomína detskú hru „kráľu, kráľu, daj vojačka”, bude ešte istý čas pokračovať. Nový migračný režim, v rámci ktorého majú na hranici so Srbskom vzniknúť tri tranzitné zóny s podobným exteritoriálnym štatútom, ako na medzinárodných letiskách, však má začať platiť už v utorok. Migranti v týchto tranzitných zónach budú môcť podať žiadosť o azyl, ktorá podľa nových pravidiel bude posúdená v lehote 12 dní (v Nemecku je na to vyhradený celý rok). Tí, ktorých žiadosť úrady zamietnu, budú okamžite vykázaní do krajiny, odkiaľ prišli. Minister Lázár včera jasne neznačil, že taký osud čaká väčšinu. „Maďarsko považuje za bezpečné štáty Srbsko aj Grécko, čo bude smerodajné pri posúdení žiadostí migrantov, ktorí nimi prešli,” cituje ho portál HVG.
Deklarácia visegrádskeho sebectva
9. septembra 2015 - (Peter Morvay - Denník N)
Premiéri V4 dokázali len vypočítať, čo majú pre riešenie utečeneckej krízy urobiť ostatní. - Premiéri Visegrádskej skupiny vydali v Prahe rozsiahle spoločné stanovisko. Bola škoda naň míňať toľko papiera. Celé sa dá zhrnúť do jednej vety: Chceme všetko, nemusíme a ani nebudeme robiť nič. Premiéri majú pravdu, že hrozba pozastavenia schengenských dohôd či priškrtenia európskych dotácií ako trest za našu neochotu je nepatričná. Sami však jasne potvrdzujú, že si v Únii prajú mať len práva a žiadne povinnosti. Ak trvajú na tom, že sa na riešení utečeneckej krízy budeme podieľať len na báze dobrovoľnosti, podľa doterajšej skúsenosti to znamená, že odmietajú urobiť čokoľvek okrem minimálneho zlomku toho, čo by krajiny V4 robiť mali a mohli. Ak napríklad premiérka skoro 40 miliónového Poľska s vážnou tvárou tvrdí, že jej krajina môže prijať iba dvetisíc utečencov, lebo viac ekonomicky nezvládne, ťažko ju ešte brať vážne. Z vyhlásenia je zrejmé, že nič seriózne neurobíme ani do budúcna. Väčšina opatrení, ktoré vyratúva, síce dobre znie, majú však jedno spoločné - v skutočnosti ich tiež budú robiť ostatní a nie my. Hovoríme, že krízu treba riešiť tam, kde vzniká, na Blízkom východe či v Afrike. Očakáva však niekto vážne, že sa sami do tohto riešenia zapojíme? Doteraz sme stáli bokom a najmä kritizovali tých, čo niečo robili. Nielen preto, lebo by nás tam aj tak nebrali vážne. Nechceli sme si páliť prsty, nechceli sme, aby nás to niečo stálo a bolo by to nepopulárne. Rovnako to bude i naďalej, budeme sa len prizerať a rečniť. Ak niečo sľubujeme za seba, je to smiešne. Najviac postihnuté krajiny čakajú akurát na naše neexistujúce skúsenosti s efektívnym riešením kríz, zastavovaním utečencov na mori či s bojom s pašerákmi ľudí, ktoré im láskavo ponúkame. Možno nakoniec pošleme dáke drobné, tým sa však naša ochota definitívne vyčerpá. Okrem neustáleho zavádzania a alibizmu je na deklarácii nášho sebectva zaujímavé jedine to, ako sa stredoeurópski lídri svorne postavili za Viktora Orbána a jeho silové „riešenie”. Maďarsko naozaj čelí vážnemu náporu, správanie jeho úradov však má logiku, len ak predpokladáme, že sa snažia krízu čo najviac vyhrotiť. Toľko chýb a arogancie nemôžu predvádzať len z čírej neschopnosti. Nepriamo to napokon potvrdil i tamojší minister vnútra, podľa ktorého polícia (ktorá situáciu zjavne nezvláda a ani sa o to príliš nesnaží), len verne plní Orbánove očakávania. Hovoríme, že krízu treba riešiť tam, kde vzniká, na Blízkom východe či v Afrike. Očakáva však niekto vážne, že sa sami do tohto riešenia zapojíme?
V Maďarsku sa v pondelok začnú manévre NATO za účasti siedmich štátov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-manevre-nato-ucast-staty/155039-clanok.html
Fidesz a Jobbik podporujú nasadenie vojakov proti migrantom
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarske-vladne-strany-podporuju-vojakov/154831-clanok.html
Orbán pobúril Rómov: „Tiež nežiadame, aby si Európa rozdelila maďarských Rómov“
https://dennikn.sk/236986/orban-tiez-neziadame-aby-si-europa-rozdelila-madarskych-romov/
Juncker ohlásil povinné prerozdelenie utečencov
http://www.etrend.sk/ekonomika/juncker-ohlasil-povinne-prerozdelenie-utecencov.html
UNHCR: Maďarsko by malo zlepšiť podmienky pre prichádzajúcich migrantov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-by-malo-zlepsit-podmienky-pr/154674-clanok.html
„Nie som bezcitná rasistka“ - Maďarská kameramanka sa ospravedlnila, že kopala do detí
https://dennikn.sk/238223/madarska-kameramanka-sa-ospravedlnila-za-incident-s-migrantmi/
Kameramanka kopala do migrantov, vyhodili ju
http://www.teraz.sk/zahranicie/kameramanka-televizie-kopala-migranti/154731-clanok.html
Koľko sýrskych detí dokáže dokopať maďarská kameramanka?
https://dennikn.sk/blog/kolko-utecencov-unesie-na-rukach-slovensky-politik-a-kolko-syrskych-deti-dokaze-dokopat-madarska-kameramanka/
Tento rok vyhostili z Maďarska už takmer 5000 prisťahovalcov
http://www.hlavnespravy.sk/tento-rok-vyhostili-z-madarska-uz-takmer-5000-pristahovalcov/675728
Pre nového ministra obrany je najdôležitejšia bezpečnosť Maďarov
http://www.sme.sk/c/7997250/madarsko-ma-noveho-ministra-obrany-je-nim-istvan-simocsko.html
Orbán navštívi Irán, chce zákazky pre maďarské podniky
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-v-oktobri-navstivi-iran-chce/154824-clanok.html
Slováci sa vyzbierali, k srbským hraniciam odišla pomoc migrantom
http://www.sme.sk/c/7996569/slovaci-sa-vyzbierali-k-srbskym-hraniciam-odisla-pomoc-migrantom.html
Prvý kamión s vecami pre migrantov: Pomoc od Slovákov smeruje do Maďarska
http://www.topky.sk/cl/1000680/1497339/FOTO-Prvy-kamion-s-vecami-pre-migrantov--Pomoc-od-Slovakov-smeruje-do-Madarska
Migranti v Röszke opäť opustili prijímací tábor, polícia im nebránila
http://www.teraz.sk/zahranicie/migranti-roszke-prijimaci-tabor-policia/154612-clanok.html
Hollande kritizuje Slovensko a Maďarsko za ich postoj k utečencom
http://www.euractiv.sk/obrana-a-bezpecnost/clanok/hollande-kritizuje-slovensko-a-madarsko-za-ich-postoj-k-migrantom-024192
Európska komisia dá Maďarsku štyri milióny eur na riešenie utečeneckej krízy
http://aktualne.atlas.sk/europska-komisia-da-madarsku-styri-miliony-eur-na-riesenie-uteceneckej-krizy/zahranicie/europa/
Rakúsko obnovilo vo vlakoch z Maďarska kontroly. Hľadajú prevádzačov
http://www.teraz.sk/zahranicie/rakusko-obnovilo-vo-vlakoch-z-madarska/154557-clanok.html
Maďarsko zaregistrovalo tento rok už takmer 160.000 žiadostí o azyl
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-zaregistrovalo-tento-rok-uz-t/154499-clanok.html
Prevádzači spôsobili hromadnú nehodu, pri ďalšej zahynul Sýrčan
http://www.teraz.sk/zahranicie/syrcan-zomrel-pri-nehode-auta-nadrogov/154480-clanok.html
Maďarský minister vnútra neplánuje kvôli migrantom odstúpiť
http://www.teraz.sk/zahranicie/minister-vnutra-neplanuje-odstupit/154522-clanok.html
Maďarská katolícka cirkev nemôže ubytovať utečencov
http://www.hlavnespravy.sk/madarska-katolicka-cirkev-je-aktivna-no-nemoze-ubytovat-utecencov/674028
Maďarsko výrazne mení prístup k migrácii. Po 15. bude každý nelegál vyhostený
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-vyrazne-meni-pristup-k-migracii/674338
Viktor Orbán: V otázke prisťahovalectva nikto nemôže chcieť, aby sa Maďarsko zmenilo
http://www.hlavnespravy.sk/orban-v-otazke-pristahovalectva-nikto-nemoze-chciet-aby-sa-madarsko-zmenilo/674045
Péter Szijjártó: Prioritou pre Maďarsko je ochrana hraníc
http://www.hlavnespravy.sk/szijjarto-pre-der-standard-prioritou-pre-madarsko-je-ochrana-hranic/674244
Migranti prerazili policajný kordón v Röszke a pochodujú do Budapešti
http://www.teraz.sk/zahranicie/migranti-pochoduju-po-budapesti/154428-clanok.html
Prevádzači olúpili na diaľnici migrantov, vzali im 2000 eur
http://www.teraz.sk/zahranicie/prevadzaci-migranti-madarsko-lupez/154368-clanok.html
Dve tretiny z cez víkend docestovaných migrantov smerovali do Bavorska
http://www.teraz.sk/zahranicie/nemecko-migranti-prerozdelenie/154416-clanok.html
Do Srbska prichádza najväčšia vlna migrantov, asi pôjde cez Maďarsko
http://www.teraz.sk/zahranicie/do-srbska-prichadza-najvacsia-vlna-m/154335-clanok.html
Maďarský minister obrany Csaba Hende po rokovaní o migrantoch odstúpil
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-minister-obrany-odstupil/154415-clanok.html
Maďarský minister obrany prišiel o funkciu: S frajerkou si mal užívať za štátne, krk mu zlomili až migranti
http://www.cas.sk/clanok/329311/madarsky-minister-obrany-prisiel-o-funkciu-s-frajerkou-si-mal-uzivat-za-statne-krk-mu-zlomili-az-migranti.html
Robert Fico: Do Európy prichádzajú aj predstavitelia Islamského štátu
Rokovanie premiérov SR, ČR a Rakúska v Bratislave neprinieslo prelom v rozdielnych názoroch na tému povinných kvót.
http://www.teraz.sk/slovensko/premieri-sr-cr-a-rakuska-sa-nadalej/154405-clanok.html
Prezident SR vyzval ľudí, aby netolerovali heslá o bielom Slovensku
http://www.teraz.sk/slovensko/prezident-vyzval-ludi-hesla-utecenci/154327-clanok.html
„Orbána už nepokladám za politika, ale za bezcitného odľuda“
https://dennikn.sk/blog/zopar-hodin-v-utecenckom-tabore-a-orbana-uz-nepokladam-za-politika-ale-za-bezcitneho-odluda-ale-nielen-jeho
Maďarský arcibiskup odmietol prichýliť utečencov, aby vraj neporušil zákon
https://dennikn.sk/233870/madarsky-arcibiskup-odmietol-prichylit-utecencov-aby-vraj-neporusil-zakon/
Maďarské železnice nevpustili zo Srbska dva vlaky s migrantmi
http://www.sme.sk/c/7993580/madarske-zeleznice-nevpustili-zo-srbska-dva-vlaky-s-migrantmi.html
„Maďarská polícia je brutálnejšia než tá sýrska“
http://hn.hnonline.sk/svet-120/madarska-policia-je-brutalnejsia-nez-ta-syrska-902522
„Privediem sem rodinu. Domov sa už nevrátim“
http://hn.hnonline.sk/svet-120/hn-po-stopach-migrantov-privediem-sem-rodinu-domov-sa-uz-nevratim-902519
Maďarsko upozornilo, že rakúsky konvoj s migrantmi by porušil zákon
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-upozornilo-ze-rakusky-konvoj/154228-clanok.html
Slováci opisujú, aké je to pomôcť utečencom
https://dennikn.sk/233573/slovaci-opisuju-ake-je-to-pomoct-utecencom/
Vo vlakoch do Nemecka a Rakúska hliadkujú spolu policajti troch krajín
http://www.teraz.sk/zahranicie/vo-vlakoch-do-nemecka-a-rakuska-hliadkuj/154255-clanok.html
Pápež vyzval európske farnosti, aby prijali jednu rodinu utečencov
http://www.teraz.sk/zahranicie/papez-vyzval-europske-farnosti-aby-prija/154229-clanok.html
Maďarská polícia zadržala prevádzačov vo viacerých župách
http://www.hlavnespravy.sk/madarska-policia-zadrzala-prevadzacov-vo-viacerych-zupach/673390
Do Rakúska dnes prišlo zo susedného Maďarska asi 6500 utečencov
http://www.hlavnespravy.sk/do-rakuska-dnes-prislo-zo-susedneho-madarska-asi-6500-utecencov/673102
Mimoriadny vlak do Viedne
http://www.hlavnespravy.sk/utecencov-madarska-odvezie-mimoriadny-vlak-do-viedne/672850
Rakúski aktivisti privítali prvých migrantov z Maďarska potleskom a jedlom
http://www.hlavnespravy.sk/rakusania-privitali-prvych-migrantov-madarska-potleskom-jedlom/672842
V Röszke migranti priebežne narušujú hranice, potom sa hlásia polícii
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-roszke-migranti-priebezne-narusuju-hra/154080-clanok.html
Expremiér Gyurcsány poskytuje utečencom nocľah
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-expremier-gyurcsany-poskytuje-n/154137-clanok.html
Orbán: Od 15. septembra bude hranice strážiť armáda a pohraničná stráž
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-od-15-septembra-bude-hranice-straz/154105-clanok.html
Situáciu s migráciou majú orgány v Maďarsku pod kontrolou
http://www.teraz.sk/zahranicie/situaciu-s-migraciou-maju-organy-pod-kon/154145-clanok.html
Robert Fico: Je otázne, či trpí hladom ten, kto má 5000 eur na pašeráka
http://www.teraz.sk/slovensko/premier-utecenci-hlad-paseraci/154074-clanok.html
Bývalý český prezident Klaus predstavil iniciatívu proti migrantom
http://www.teraz.sk/zahranicie/byvaly-cesky-prezident-klaus-predstavil-/154078-clanok.html
Putin: Za utečeneckú krízu môžu USA
http://www.teraz.sk/zahranicie/putin-za-utecenecku-krizu-mozu-usa/154016-clanok.html
Lajčák varoval pred lievikovým efektom súčasnej utečeneckej vlny
http://www.teraz.sk/slovensko/lajcak-utecenci-lievikovy-efekt/154063-clanok.html
Naučte sa po slovensky online a zadarmo: www.slovake.eu/hu
Páči sa mi to - oslovma.hu - facebook.com/oslovma

