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Občiansku prísahu zložil slávnostne polmiliónty zahraničný Maďar
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-obcianstvo-prisaha/66733-clanok.html
Reklamný spot bude lákať turistov v kinosálach v Maďarsku, Poľsku a na Slovensku
http://www.hlavnespravy.sk/reklamny-spot-bude-lakat-turistov-v-kinosalach-v-polsku-madarsku-a-na-slovensku/182343/
V Poľnom Berinčoku (Mezőberény) policajt telefonicky presvedčil muža, aby nespáchal samovraždu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-samovrah-policajt-telefon/66762-clanok.html
„Maďarsko, Slovinsko či Slovensko majú štedrejšie dôchodky ako Briti“ - Zavádzajúci pohľad
http://www.aktuality.sk/clanok/241445/britski-dochodcovia-maju-horsie-dochodky-ako-slovaci-pise-britsky-bulvar/
Fidesz navrhne zriadiť vyšetrovaciu komisiu v kauze odpočúvania
http://www.teraz.sk/zahranicie/fidesz-odpocuvanie-usa-madarsko-komisia/66646-clanok.html
Mignon: PZ RE v sporných otázkach nesúdilo Maďarsko, ale dávalo mu rady
http://www.hlavnespravy.sk/mignon-pz-re-v-spornych-otazkach-nesudilo-madarsko-ale-davalo-mu-rady/181489/
Rodičia aj politici symbolicky pochovávali málotriedky
http://www.hlavnespravy.sk/nrsr-rodicia-aj-politici-symbolicky-pochovavali-malotriedky/181604/
Poslanci dali zelenú škrtaniu škôl
Zániku málotriedok sa boja najmä Maďari. Za ich zachovanie protestovalo vyše dvesto ľudí.
http://hn.hnonline.sk/slovensko-119/poslanci-dali-zelenu-skrtaniu-skol-596847
Letecké úrady krajín V4 v Budapešti dohodli užšiu spoluprácu
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-letecke-urady-krajin-v4-v-budapesti-dohodli-uzsiu-spolupracu/181624/
Psychiater Hunčík: Hungarofóbia tvorí súčasť slovenskej identity
http://tv.sme.sk/v/28722/psychiater-huncik-hungarofobia-tvori-sucast-slovenskej-identity.html
Existuje maďarská Gorila?
2. decembra 2013 - (Kiss Gy. Csaba - Týždeň)
Keď sme za komunizmu snívali o demokracii, stotožňovali sme si demokratický politický systém s morálnymi hodnotami. Chyba. Pritom, ak už nie z pohľadu na Západ, tak z vlastných dejín sme mali vedieť, že aj v demokracii sa možno stretať s korupciou. Po roku 1867, v desaťročiach, keď sa položili základy ústavnosti bývalého Uhorska, kvitli tzv. panamy (naši prarodičia tak nazývali veľké finančné škandály), stačí sa len začítať do románov Kálmána Mikszátha (sú dostupné aj po slovensky). Otázka, ktorú sme dali do titulku, vznikla v nedávnych dňoch z iniciatívy istého daňového kontrolóra. Prirodzene, nejde o nič jedinečne maďarské. Poučné je, že tento typ korupcie môže spôsobiť relatívne väčšiu škodu krajinám so slabším hospodárstvom. Samozrejme, ak sú obvinenia hodnoverné a podložené. András Horváth podal prokuratúre trestné oznámenie proti vedúcim Národného daňového a colného úradu (NAV) za zneužitie právomoci verejného činiteľa. Horváth v daňovom a colnom úrade pracoval 15 rokov a na základe kontrol a analýz si utvoril názor, že preferovaní daňovníci (domáce a nadnárodné firmy) ukracujú podvodmi s daňou z obratu maďarský štát približne o 1 000 (slovom tisíc) miliárd forintov ročne. „Pre Maďarsko by to bol prelomový bod,” vyhlásil pre HVG, „ak by vedelo v regióne prvé zlikvidovať mafiánsku sieť zainteresovanú na daňových podvodoch.” Po krátkom čase sa rozhodol, že okrem podania predstaví verejnosti aj spôsoby, akými jednotliví hospodárski oligarchovia robia svoje podvody. O všetkom informoval viaceré médiá, hoci názvy konkrétnych firiem neuviedol. Informáciu zaslal aj Európskej rade a Európskemu parlamentu. Prirodzene, jeho vystúpenie vyvolalo v maďarskom politickom živote vlnobitie. Hovoril napríklad o tom, ako bol ešte za predošlej vlády v roku 2007 zreorganizovaný celoštátny úrad (s takmer 20 000 zamestnancami a viac ako 100 úradníkmi v riadiacich funkciách) tak, že mnohí cenní odborníci boli prepustení. Počas odpracovaných rokov vypracoval Horváth mnoho analýz o podvodných postupoch, sledoval často takmer nesledovateľné obchodné reťazce a spôsoby vymáhania návratných súm. Niekedy sa stalo, že na konci reťaze našiel nariadenie zastaviť ďalšie vyšetrovanie. Dospel k záveru, že nezávisle od toho, aká je pri moci vláda, sú určití oligarchovia schopní uplatniť svoju vôľu. Národný daňový a colný úrad všetky obvinenia odmietol. Vedúci parlamentnej frakcie vládnucej strany Antal Rogán vyhlásil: „Tvrdenia Andrása Horvátha treba prešetriť v trestnom konaní.” Organizácia zelených s názvom Pracovná skupina Vzduch sa ujala prípadu a zabezpečila mu pôdu na vystupovanie. Liberálna strana Politika môže byť iná (jediná parlamentná strana, ktorá sa nachádza medzi dvoma znepriatelenými pólmi maďarskej politiky) iniciovala, aby sa vytvoril špeciálny vyšetrovací parlamentný výbor. Návrh však podpísalo len 50 poslancov. Okrem strany, z ktorej vyšiel podnet, ešte niekoľko poslancov Hnutia za lepšie Maďarsko (Jobbik). Špeciálny výbor tak pravdepodobne neprichádza do úvahy. Socialistická strana sa zachovala farizejsky, keď vyhlásila, že jej poslanci nechcú ťahať za jeden povraz s extrémistami. Vo verejnej mienke prevláda názor, že obvinenie sa týka aj firiem blízkych k tejto strane. Ťažko dnes predpovedať konzekvencie. V takýchto prípadoch sa štátne úrady pred verejnosťou uzatvárajú. Je otázne, aký bude záujem vlády, či bude ochotná celý prípad transparentne riešiť. V maďarskej spoločnosti, a nie je to len maďarská vlastnosť, je dosť rozšírený názor, že proti korupcii sa aj tak nedá nič robiť. Pritom argumentácia Andrása Horvátha je dosť triezva. Odhaduje, že štát by mohol späť získať len 30 až 35 percent sumy. Ale ani to nie je zanedbateľná suma.
Čarnogurského maďarské nájazdy
2. decembra 2013 - (Új Szó)
Ján Čarnogurský, ktorý sa nedávno zúčastnil na okružnej ceste po Maďarsku, zavítal aj na Moháč, kde si pozrel pamätné miesto bitky proti Turkom v roku 1526. „V maďarských vojskách, ktoré bránili kresťanskú Európu voči Turkom, bojovali aj naši hrdinovia,” napísal Čarnogurský na Facebooku. Pri výročí bitky každý rok organizujú spomienkové podujatie, na ktorom sa okrem Maďarov zúčastňujú aj Chorváti. Podľa Čarnogurského v budúcnosti na spomienku by bolo treba vysielať aj slovenskú delegáciu. Bývalý premiér je známy najmä svojimi rusofilskými názormi rozdeľujúcimi spoločnosť, ale ani k maďarskej otázke sa nestavia jednoznačným spôsobom. Teraz kládol vence v Maďarsku, ale v uplynulých rokoch neraz vyhlásil: pre moderné Slovensko prvoradú hrozbu predstavuje Maďarsko. Pred dvoma rokmi vyhlásil: „prvoradým cieľom expanzie zahraničnej politiky Orbánovej vlády je Slovensko”. Napriek tomu na jeho webovej stránke venovanej prezidentským voľbám na poprednom mieste je možné si prečítať list Miklósa Duraya, v ktorom mu ten vyjadruje svoju podporu. V liste Duray píše, že na prezidentský post je Čarnogurský najvhodnejším kandidátom a on už by bol pred piatimi rokmi povzbudzoval svojho disidentského kolegu, aby vo voľbách kandidoval. „Jedine Ty by si bol v skutočnom zmysle toho slova kandidátom národa, ale Národ je v menšine - aj na Slovensku,” uvádza vo svojom podpornom liste Duray. Čarnogurský ostatne nie po prvý raz obchádzal Maďarsko. V lete s istou slovenskou spoločnosťou bol na Kékestető (Modravej hore), potom navštívili aj Budapešť. Na Facebooku v informácii o ceste okrem iného uvádza: v Maďarsku aj dnes Slovensko často nazývajú Felvidék (Horná zem), ale jemu to nevadí. „Horná zem sa začínala práve pri Matre. To znamená, že v rámci nášho výletu na Kékestető sme boli iba v našej vlastnej krajine,” napísal vtedy.
Národniari by sa vrátili do parlamentu, SaS by zostala mimo
http://www.webnoviny.sk/slovensko/narodniari-by-sa-vratili-do-parlamentu/764046-clanok.html
Zástupcovia Maďarov na Slovensku kritizujú vládu za menšinovú politiku, prídu o peniaze i silu
http://www.sme.sk/c/7026277/madari-kritizuju-vladu-za-mensinovu-politiku-pridu-o-peniaze-i-silu.html
Dušan Čaplovič: Slovensko musí využiť možnosti ponúkané stratégiou Horizont 2020
http://www.hlavnespravy.sk/d-caplovic-slovensko-musi-vyuzit-moznosti-ponukane-strategiou-horizont-2020-2/181068/
Voľný pohyb osôb robí Európanov Európanmi
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/301256-volny-pohyb-osob-robi-europanov-europanmi/
Prezident J. Áder ponúkol Kuvajtu skúsenosti Maďarska z vodného hospodárstva
http://www.hlavnespravy.sk/ader-ponukol-kuvajtu-skusenosti-madarska-z-vodneho-hospodarstva/180561/
Predseda PZ RE Jean-Claud Mignon začal návštevu Maďarska v meste Tata
http://www.hlavnespravy.sk/predseda-pz-re-jean-claud-mignon-zacal-navstevu-madarska-v-meste-tata/180585/
Pohľad na Vysoké Tatry z Maďarska
http://www.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/nadchnite-rozpravkovy-pohlad-vysoke-tatry-od-madarskych-hranic.html
Uhorský Gaudí - Secesné stavby Lechnera sú na výstave v bratislavskej Galérii F7
http://www.hlavnespravy.sk/vyse-storocne-secesne-stavby-lechnera-su-na-vystave-v-bratislavskej-galerii-f7/180614/
Aktivita priemyslu Česka, Poľska aj Maďarska stúpla
http://ekonomika.sme.sk/c/7025908/aktivita-priemyslu-ceska-polska-aj-madarska-stupla.html
Maďarska ekonomika vzrástla
http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-sveta-financii-126/madarska-ekonomika-zrychlia-596753
SNS apeluje na vládu, aby žiadala zoznam ľudí s maďarským občianstvom
http://www.teraz.sk/slovensko/sns-politika-obcianstvo-madarsko/66778-clanok.html
Dvojaké občianstvo v SR treba urýchlene riešiť, zhodli sa Bugár a Bajnai
http://www.hlavnespravy.sk/dvojake-obcianstvo-v-sr-treba-urychlene-riesit-zhodli-sa-bugar-a-bajnai/178901/
Slovensko, Maďarsko, Ukrajinu a Rumunsko spojil kulinársky projekt
http://www.hlavnespravy.sk/gastro-slovensko-madarsko-ukrajinu-a-rumunsko-spojil-kulinarsky-projekt/179929/
Sladké recepty z archívu zemianskych rodín
http://www.hlavnespravy.sk/gastro-kucharska-kniha-ponuka-sladke-recepty-z-archivu-zemianskych-rodin/179957/
Jedlá regiónov Slovenska vychádzajú aj z maďarskej či rusínskej kuchyne
http://www.hlavnespravy.sk/gastro-jedla-regionov-slovenska-vychadzaju-aj-z-madarskej-ci-rusinskej-kuchyne/179499/
Na južnom Slovensku ponúkajú maďarské jedlá, musia byť pikantné
Okrem halászlé, je obľúbeným jedlom na Žitnom ostrove aj živánka, ako aj Jókaiho fazuľová polievka:
http://www.teraz.sk/regiony/sr-zitny-ostrov-madarske-jedla/66213-clanok.html
Slovenskí žiaci sa podľa výsledkov PISA zhoršili
Výkon porovnateľný so Slovenskom dosiahli krajiny ako Nórsko, Portugalsko, Taliansko, Španielsko, Ruská federácia, Spojené štáty americké, Litva, Švédsko a Maďarsko:
http://www.hlavnespravy.sk/skolstvo-slovenski-ziaci-sa-podla-vysledkov-pisa-zhorsilisu-pod-priemerom-oecd/180859/
Most chce v školách s maďarčinou slovenčinu ako cudzí jazyk
Deti si nevedia vypýtať lístok na autobus - Slovenčina ako špecifický učebný predmet
http://www.webnoviny.sk/slovensko/most-chce-v-skolach-s-madarcinou-slo/763001-clanok.html
Most-Híd žiada Čaploviča, aby sa slovenčina učila ako cudzí jazyk
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/300958-most-hid-ziada-caplovica-aby-sa-slovencina-ucila-ako-cudzi-jazyk/
Guvernér MNB Matolcsy vyzval komisára EÚ Rehna, aby rezignoval
„Je osobne zodpovedný za nezvládnuté riešenie hospodárskej krízy v Európskej únii.“
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/300873-odstpte-vyzval-madarsky-guverneeurokomisara-rehna/
V Maďarsku zakážu predaj cigariet v nákupných centrách a na benzínkach
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-cigarety-predaj-koncesia/66152-clanok.html
EÚ predstavila prvé lokality. ktoré získali značku „Európske dedičstvo”
http://www.hlavnespravy.sk/eu-predstavila-prve-lokality-ktore-ziskali-znacku-europske-dedicstvo/178555/
Slováci vyvinuli revolučný vypínač. Plánujú preraziť za veľkou mlákou
http://vat.pravda.sk/obraz-a-zvuk/clanok/300758-slovaci-vyvinuli-revolucny-vypinac-planuju-prerazit-za-velkou-mlakou/
Dve tretiny bezdomovcov žijú mimo Budapešti, útulky sú pripravené
http://www.hlavnespravy.sk/magyar-nemzet-dve-tretiny-bezdomovcov-ziju-mimo-budapesti-utulky-su-pripravene/177998/
Na post prezidenta navrhne SMK svojho vlastného kandidáta
http://www.hlavnespravy.sk/monitor-na-post-prezidenta-navrhne-smk-svojho-vlastneho-kandidata/177892/
Maďarský MOL podal žiadosť o arbitráž voči Chorvátsku
http://ekonomika.sme.sk/c/7020359/madarsky-mol-podal-ziadost-o-arbitraz-voci-chorvatsku.html
Chorvátsko o iniciovaní konania v kauze MOL-INA: Maďarsko je nervózne
http://www.teraz.sk/ekonomika/chorvatsko-madarsko-ina-mol-spor/65947-clanok.html
L. Bokros: Orbánove konflikty sú hlúpe
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/orbanove-konflikty-su-hlupe-velmi-skodia-biznisu-595779
Martonyi navštívi Izrael i palestínsku samosprávu
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-martonyi-navstivi-izrael-i-palestinsku-samospravu/176442/
V Budapešti neonacisti protestovali proti zámeru vybudovať centrum holokaustu
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-neonacisti-protestovali-proti-zameru-vybudovat-centrum-holokaustu/176105/
Pri demonštráciách v Bratislave zasahovala polícia
http://www.aktuality.sk/clanok/240727/foto-pri-demonstraciach-v-bratislave-zasahovala-policia-12-ludi-zadrzali/
Člen policajného komanda v Budapešti náhodou postrelil kolegu
http://www.teraz.sk/zahranicie/budapest-policia-komando-zranenie/66460-clanok.html
Euro v Maďarsku? Možno až o 30 rokov
Podľa V. Orbán môže Maďarsko so zavedením jednotnej európskej meny čakať aj ďalších 30 rokov. Nezabudol tiež dodať, že euro môže Maďarsko prijať len v prípade, že jednotná mena v tom čase ešte bude existovať:
http://financie.etrend.sk/investicie-a-trhy/euro-v-madarsku-mozno-az-o-30-rokov.html
Premiéra R. Fica prijal v Bielom dome americký prezident B. Obama
http://www.teraz.sk/slovensko/usa-fico-obama-stretnutie-biely-dom/65375-clanok.html
Obama prijal v Bielom dome Fica
http://hn.hnonline.sk/svet-120/obama-prijal-v-bielom-dome-fica-ten-chvalil-usa-595336
Košické basketbalistky si poradili s maďarským tímom 83:53
Basketbalistky Good Angels Košice vyhrali v predohrávke 12. kola Stredoeurópskej ligy (SEL) na domácej palubovke nad maďarským tímom PINKK Pécsi 424 83:53.
Slováci chodia páliť ovocie do Maďarska
Prevádzkovatelia slovenských páleníc v blízkosti hraníc prichádzajú o zákazníkov. Chceli by zrušiť spotrebnú daň.
21. novembra 2013 - (Erika Karasová - roznava.korzar.sme.sk)
Podľa prevádzkovateľov páleníc vyháňa ich zákazníkov k južným susedom spotrebná daň. Teda zdaňovanie liehu, vyrobeného v rámci pestovateľského pálenia ovocia. Na maďarskej strane totiž túto platbu úplne zrušili. Aj naši prevádzkovatelia páleníc by boli za takúto zmenu. Ako však vyplýva zo stanovisko ministerstva financií, nebude to možné, keďže sme členmi Európskej únie. Fedor Prihradsky prevádzkuje v Gemerskej Hôrke pálenicu. Hovorí, že počas sezóny v období rokov 2008 a 2009 prišlo k nemu takmer sedemsto zákazníkov. Katastrofa v jeho podnikaní nastala po tom, ako južní susedia zaviedli v daňovom systéme zmenu. „V sezóne 2009 - 2010 to bolo len 291 zákazníkov. Počas ďalšej sezóny ich prišlo k nám len 255. Vlaňajší rok nám pomohla veľmi bohatá úroda jabĺk, mali sme 385 zákazníkov,“ opisuje Prihradsky. Podľa prepočtov zákazník za jeden liter stopercentného alkoholu v pálenici zaplatí desať eur. Z toho podnikateľ odvedie spotrebnú daň 5,40 eura. Po odrátaní ostatných daní mu ostane celková suma 3,06 eur. „Prevádzkové náklady, investície, platy, odvody,“ vymenúva Prihradsky, čo musí ako podnikateľ uhradiť z týchto peňazí. „Na Gemeri zavládla pálenčiarska turistika smerom do Maďarska,“ tvrdí tento slovenský podnikateľ. Pavel Lechmann prevádzkuje pálenicu v Giraltovciach. Je podpredsedom Združenia páleníc na pestovateľské pálenie so sídlom v Nitre. Hovorí, že on takéto problémy síce nemá, jeho kolegovia z okolia Trebišova sú však na tom oveľa horšie. „Všetci naši prevádzkovatelia v blízkosti južnej hranice sú na tom existenčne zle. Ľudia z pohraničia cestujú do Maďarska, ovládajú tamojší jazyk, majú tam príbuzných, známych. Je voľný pohyb osôb, na hraniciach ich nezastaví žiadny colník, tak to využívajú. Máme informácie, že poniektorí chodievajú páliť do Maďarska aj peši, tak to majú blízko,“ opisuje situáciu Lechmann. V jeho pálenici zaplatí zákazník za jeden liter 52-percentného alkoholu 5 eur, v Maďarsku ho to však vyjde vraj len dve eurá. „Už dlhšie vyvíjame aktivity, aby štát vyšiel pestovateľom ovocia v ústrety a zrušil spotrebnú daň. Pred štyrmi rokmi, ešte v slovenských korunách, sme do štátneho rozpočtu odviedli približne 250 miliónov korún. Je to len kvapka v štátnom rozpočte. Zrušenie dane by preto určite neohrozilo chod nášho štátu. Naši maďarskí kolegovia mali voči svojej vláde také isté požiadavky ako my a bolo im vyhovené,“ vysvetlil Lechmann. Spotrebná daň podľa neho zapríčiňuje aj zakladanie nelegálnych páleníc. „Robili sme anonymný prieskum. Podarilo sa nám zistiť, že na Slovensku je asi 40 tisíc čiernych páleníc. Do alkoholu sa tak môžu dostať rôzne škodliviny, ktoré ublížia ľudskému zdraviu,“ vysvetlil Lechmann. Na Slovensku je len 140 takýchto legálnych prevádzok. Najviac - po deväť páleníc - je v okresoch Nitra, Trenčín a Púchov. V okrese Rožňave je ich spolu päť. Žalovali Maďarsko Ministerstvo financií tvrdí, že spotrebnú daň nie je možné zrušiť, pretože sme členmi Európskej únie. Náš štát preto musí rešpektovať spoločnú smernicu o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje. „Znížená sadzba spotrebnej dane z liehu musí byť uplatnená najmenej vo výške 50 percent základnej sadzby dane.“ To je jedna z mnohých podmienok, ktoré slovenská strana zakomponovala aj do zákona o spotrebnej dani z liehu. Maďarsko na daňovú zmenu na svojom území zrejme doplatí. „Súčasná legislatívna úprava Maďarska v oblasti výroby a zdaňovania liehu, vyrobeného v rámci pestovateľského pálenia ovocia, nie je rovnaká ako legislatívna úprava v SR. Zároveň Európska komisia podala na Európsky súdny dvor žalobu na Maďarsko za porušenie predmetnej smernice, a to práve v súvislosti s problematikou zdaňovania liehu, vyrábaného pre domácnosti na ich osobnú spotrebu,“ píše sa v stanovisku ministerstva financií.
Vershbow v Budapešti: NATO musí byť pripravené na výzvy budúcnosti
http://www.hlavnespravy.sk/vershbow-v-budapesti-nato-musi-byt-pripravene-na-vyzvy-buducnosti/174352/
Minister obrany Csaba Hende: Rok 2014 bude skúškou jednoty Severoatlantickej aliancie
http://www.hlavnespravy.sk/hende-rok-2014-bude-skuskou-jednoty-severoatlantickej-aliancie/174578/
Medzi Maďarskom a Bulharskom nie sú otvorené, ani diskutované otázky
http://www.hlavnespravy.sk/martonyi-medzi-madarskom-a-bulharskom-nie-su-otvorene-ani-diskutovane-otazky/174560/
Noví podpredsedovia Matice slovenskej: Jozef Šimonovič a Marián Gešper
http://www.matica.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=42469
Prezident János Áder: Voľby v roku 2014 budú najskôr 6. apríla a najneskôr 25. mája
21. novembra 2013 - (tasr)
Prvým možným termínom parlamentných volieb v Maďarsku v roku 2014 je podľa platných právnych noriem 6. apríl a posledným 25. máj, pričom voľby sa určite nebudú môcť konať 20. apríla, na ktorú pripadá Veľkonočná nedeľa. Vyhlásil to dnes v Budapešti maďarský prezident János Áder, ktorý zdôraznil, že vyhlásenie termínu volieb pripúšťa zákon až začiatkom januára. Podľa agentúry MTI hlava štátu uvedenými slovami reagovala na otvorený list predsedu Maďarskej socialistickej strany (MSZP) Attilu Mesterházyho, ktorý Ádera vyzval, aby deklaroval, či chce absolvovať konzultácie s politickými stranami predtým, než sa rozhodne o termíne volieb, alebo „či rozhodnutie už padlo vo Fidesze”. Áder zdôraznil, že termín volieb vypíše v súlade s tým, čo mu určuje zákon. „Tak ako doteraz budem aj v tejto otázke postupovať nie na základe názorov, ale v súlade prísahou, ktorú som zložil,” dodal Áder. Ďalej vyjadril nádej, že Mesterházy, ale aj ostatní politici, sa zdržia prijímania rozhodnutí, na ktoré nemajú ústavné právo.
Predseda MSZP: Opozičnú dohodu nebudeme otvárať
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-opozicnu-dohodu-nebudeme-otvarat-vyhlasil-predseda-mszp-mesterhazy/176064/
V Maďarsku pomer nerozhodných voličov v novembri klesol z 34 na 29 %
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-pomer-nerozhodnych-volicov-v-novembri-klesol-z-34-na-29/178438/
Gyurcsányova strana DK zaznamenala rast preferencií, Fidesz oslabil
20. novembra 2013 - (tasr)
Ochota zúčastniť sa parlamentných volieb v Maďarsku v novembri mierne stúpla, k urnám by pristúpilo 52 percent voličov, pričom 44 percent všetkých voličov je rozhodnutých, ktorú stranu by volilo. Najväčší rast preferencií zaznamenala Demokratická koalícia (DK) expremiéra Ferenca Gyurcsánya, ktorá dosiahla rekordných šesť percent hlasov rozhodnutých voličov - o tri percentá viac než v októbri. Z výsledkov prieskumu inštitútu Medián, ktoré zverejnilo internetové vydanie maďarského týždenníka Heti Világgazdaság (HVG), ďalej vyplýva, že vládna strana Fidesz by získala 48 percent hlasov rozhodnutých voličov, čo je v porovnaním s októbrovým prieskumom štvorpercentný pokles. Opozičná Maďarská socialistická strana (MSZP) si udržala v rovnakej kategórii voličov 21-percentný výsledok, ultrapravicový Jobbik si mierne polepšil na 16 percent. Preferencie Spolu-PM (Együtt-PM) expremiéra Gordona Bajnaiho pol roka postupne klesali, v novembri dosiahli šesť percent hlasov. Podpora ochranárskej strany Politika môže byť iná (LMP) stagnuje na troch percentách.
Maďarsko a Kazachstan sa vzájomne považujú za strategických partnerov
http://www.hlavnespravy.sk/martonyi-madarsko-a-kazachstan-sa-vzajomne-povazuju-za-strategickych-partnerov/173565/
Hrubé mzdy v Maďarsku sa v septembri zvýšili o 5 %
http://www.hlavnespravy.sk/financie-hrube-mzdy-v-madarsku-sa-v-septembri-zvysili-o-5/173776/
O konverzii hypoték v Maďarsku bude rozhodovať ústavný súd
http://www.webnoviny.sk/ekonomika/o-konverzii-hypotek-v-madarsku-bude-ro/763541-clanok.html
Maďarské banky dostali pokutu 32 miliónov eur za kartel v hypotékach
http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-banky-hypoteky-kartel-pokuty/65225-clanok.html
Za maďarský hypotekárny megakartel dostane pokutu 11 bánk
http://ekonomika.etrend.sk/svet/za-madarsky-hypotekarny-megakartel-dostane-pokutu-11-bank.html
Opatrenia vlády vraj zabrali, fajčiť prestalo zhruba 200.000 Maďarov
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-opatrenia-vlady-zabrali-fajcit-prestalo-zhruba-200-000-madarov/173815/
Obvinení, ktorí prepadávali starých ľudí, namietli zaujatosť senátu a prokurátora
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-obvieni-ktori-prepadavali-starych-ludi-namietli-zaujatost-senatu/173095/
Maďari v Bratislave sú silnejší
Volili ich aj tam, kde nežije veľa Maďarov - Kandidáti podľa výsledkov - Po maďarsky v Senci
http://bratislava.sme.sk/c/7010322/madari-v-bratislave-su-silnejsi.html
Orbánovi historici majú svoju Pravdu - „Posilniť národné vedomie“
18. novembra 2013 - (Peter Morvay - sme.sk)
Maďarský premiér zakladá ďalší historický ústav s výstižným názvom Veritas (Pravda). Historický ústav Veritas (Pravda) je už piatym novým spoločenskovedným ústavom založeným touto vládou Viktora Orbána (jeho prvá vláda ich tiež pár založila). Má sa zaoberať dejinami s cieľom „posilniť národné vedomie“. Existujúci Historický ústav Maďarskej akadémie vied sa síce tiež zaoberá dejinami a je celkom uznávaný, no podľa vlády o nich asi neinformuje pravdivo. Inak by nemusela založiť nový ústav s menom, ktorý ho priamo predurčuje za jediný správny zdroj jediného správneho pohľadu na dejiny. Podobne ako o ostatných orbánovcami vymyslených ústavoch aj o tomto zatiaľ vieme len to, kto mu bude šéfovať. Bez ohľadu na ešte len naplánovaný konkurz je Veritas šitý na mieru historikovi Sándorovi Szakályovi. V tomto prípade je to aspoň odborník, i keď blízky vláde. A mnohými kolegami kritizovaný, že sa všemožne snaží očistiť svojich obľúbencov, žandárov horthyovského režimu. Tí sú známi i príkladnou pomocou nacistom pri deportácii Židov za vojny. Ústav pre výskum dejín zmeny režimu či Výskumný ústav národnej stratégie také šťastie nemali. Šéfa toho posledného na post kvalifikuje iba to, že je kamošom šéfa parlamentu za Fidesz. Podľa doterajších skúseností sa dá predpokladať i to, že nový historický ústav bude mať veľmi štedrý rozpočet - na rozdiel od starých nehodných vedeckých inštitúcií. Viac ani nepotrebuje. Aj ústav národnej stratégie po roku stále viac-menej tvorí len jeho šéf so svojou sekretárkou, tí však majú na útratu asi 4,3 milióna eur. 
Pri Győri zdemolovali sochu židovského spisovateľa
http://www.sme.sk/c/7010001/madarski-extremisti-zdemolovali-sochu-zidovskeho-spisovatela.html
Moslimovia a židia spoločne pomohli obyvateľom najchudobnejšej obce v Maďarsku
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-moslimovia-a-zidia-spolocne-pomohli-obyvatelom-najchudobnejsej-obce/173074/
V Maďarsku v tomto roku zomrelo o 28.000 ľudí viac, než sa narodilo
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-pohreb-populacia/64974-clanok.html
Matej Šipický - Špičkový slovenský vedec v Maďarsku
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/456/matej-sipicky--spickovy-slovensky-vedec-v-madarsku
Genetik, mikrobiológ a pedagóg Matej Šipický
10. novembra 2013 - (Ladislav Vallach - TASR)
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/152-aktuality2-aktuality2/1092-genetik-mikrobiolog-a-pedagog-matej-ipick
Ako možno vylepšiť Tokajské víno? - Výskum v oblasti genetiky a mikroorganizmov mu umožnil navštíviť 80 krajín sveta - „Kvasinka mi otvorila cestu na jedinú vinársku fakultu sveta“
Výskum v oblasti genetiky a mikroorganizmov mu umožnil navštíviť 80 krajín sveta, okrem európskych štátov prezentoval výsledky svojej práce aj vo Vietname, Japonsku či na Filipínach. Kvôli kvasinke objavenej v Tokajskej vinohradníckej oblasti ho pozvali ako hosťujúceho profesora na jedinú vinársku fakultu sveta do francúzskeho Bordeaux. Popri členstve vo viacerých medzinárodných organizáciách je aj mimoriadnym expertom pre geneticky manipulované organizmy Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo FAO. Je autorom 12 vysokoškolských učebníc, 17 publikácií v zahraničných odborných knihách a prednášal na 145 zahraničných konferenciách. Spoluzakladal Čabiansku organizáciu Slovákov a inicioval vznik Výskumného ústavu Slovákov v Békešskej Čabe. Genetik, mikrobiológ, pedagóg a Slovák žijúci v Maďarsku Matej Šipický v rozhovore pre TASR v rámci multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky porozprával o tom, ako možno vylepšiť Tokajské víno, aký je jeho postoj ku geneticky modifikovaným potravinám, prečo tak rád cestuje po svete a aký mal vplyv na život Slovákov v Maďarsku.
- Čo vás priviedlo ku genetike?
- Vždy ma zaujímala príroda, preto som sa prihlásil na poľnohospodársku strednú školu. Segedínsku univerzitu som potom skončil s vyznamenaním. Genetika ma zaujíma najviac, teda ako sa prenášajú vlastnosti z jednej generácie na druhú, alebo do druhej generácie. Na začiatku samozrejme som ešte o tom nič nevedel, ale potom som začal čítať všelijakú literatúru, a to bolo samozrejme oveľa viac, ako čo sme sa mali učiť na škole.
- Oblasť genetiky ste sa rozhodli rozšíriť aj o mikrobiológiu, prečo?
- Mikroorganizmy sú ideálnymi takzvanými modelovými organizmami pre výskum. Na mikroorganizmoch sa ľahšie dajú skúmať zákonitosti genetiky, preto som začal študovať aj mikroorganizmy a to sa rozšírilo s tým, že mikroorganizmy sú dôležité pre biotechnológie. Niektoré biotechnologické firmy - predovšetkým vinárske firmy - ma našli a požiadali, poprosili, aby som robil pre nich určité výskumy. Začalo sa to pred 25 rokmi a teraz jedným z hlavných projektov na našej katedre je výskum vinárskych kvasiniek, okrem toho, že robíme aj genetiku.
- Aký je váš osobný vzťah k vínu?
- Samozrejme, mám rád víno, ale iba s mierou. Vo vinárstve sú mikroorganizmy veľmi dôležité, lebo sú tam kvasinky, ktoré kvasia mušt, teda víno, vytvárajú aj alkohol a všelijaké aromatické látky, ktoré sú dôležité pre kvalitu vína. Mikroorganizmy, takisto ako ľudský organizmus alebo rastliny, majú svoje gény a tie gény určia vlastnosti, ktoré sa uplatňujú pri kvasení. Takisto sú rozdiely medzi kvasinkami - sú lepšie a horšie kvasinky. Človek pomocou genetiky môže pochopiť, prečo sú niektoré lepšie ako ostatné a pomocou genetiky ich môže aj zlepšiť.
- Je teda možné pomocou vedy zlepšiť kvalitu vína?
- My vlastne to robíme, jednak študujeme normálnu - takzvanú prirodzenú mikroflóru, kvasinky a potom niektoré si vyberieme pre výskum a krížime ich, hybridizujeme ich, tým získavame lepšie takzvané kmene - odrody. Najnovšia správa je, že už druhý mesiac ma nahovárajú z Bordeaux, aby som tam šiel pracovať ako hosťujúci profesor. Na ich univerzite vo Francúzsku som už bol viackrát ako oponent pre vedecké hodnosti PhD, ale aj pre habilitáciu. Naposledy som tam bol asi v marci a vtedy sa zrodila myšlienka, či by som nemal chuť ísť do Bordeaux a tam pôsobiť ako hosťujúci profesor na jedinej vinárskej fakulte sveta. Z odborného hľadiska ma to samozrejme potešilo, ale sú ešte osobné veci, rodinné veci, ktoré ma obmedzujú: moja mama je chorá.
- Vašou srdcovou záležitosťou je Tokajské víno, práve kvasinka objavená v oblasti Tokaja vám na medzinárodnej scéne otvorila nové možnosti prezentovania vašej vedeckej práce...
- Veľmi veľa sa dá robiť na zachovaní a vylepšení Tokajského vína. My na tom pracujeme, objavili sme aj novú kvasinku, ktorá predtým nebola známa. Tá kvasinka je pravdepodobne dôležitá pre kvalitu Tokajských vín. Tokajské víno je výrobkom aspoň desiatich rôznych druhov kvasiniek a sú ešte aj baktérie, ktoré sú ešte drobnejšie ako kvasinky. To znamená, že ak chceme zlepšiť kvalitu, tak musíme najprv pochopiť, ako fungujú tieto mikroorganizmy, tým môžeme mať nápady, ako to ovplyvniť pozitívnym smerom.
- Akými konkrétnymi krokmi možno zasahovať do procesu výroby vína?
- Zistili sme, že tieto kvasinky sa dajú skrížiť a tie hybridy, ktoré takto vznikajú, majú vlastnosti oboch rodičovských kmeňov, preto môžu zlepšiť kvalitu. Jeden kmeň dokáže urobiť to isté, čo predtým urobili dva kmene, ale tie medzi sebou súťažili, jeden bol silnejší ako druhý a kvalita závisela od toho, ktorý zvíťazí. To sa nedalo technologicky ovplyvniť. Teraz to máme všetko v jednom kmeni, nie je tam súťaž. Najkvalitnejšie tokajské vína majú vždy vysokú koncentráciu cukru - asu, po slovensky výber, potom je esencia, ktorá je ešte kvalitnejšia a ešte drahšia, tam je vždy problém, že hladina, koncentrácia cukru, je veľmi vysoká a sú kvasinky, ktoré pri týchto koncentráciách nedokážu kvasiť. Mušt iba stojí a nedokáže vykvasiť a tým pádom nebude dobré víno. Treba nájsť kvasinky, ktoré dokážu kvasiť aj pri vyšších koncentráciách cukru. Sú dva rôzne cukry - fruktóza a glukóza, niektoré kvasia fruktózu, iné kvasia glukózu, takisto ten pomer, tá sladkosť, ktorú cítime, keď pijeme, závisí od toho, v akom pomere sú tieto cukry, to sa takisto dá ovplyvniť. Potom sú aromatické látky, ktorých je aspoň 1000 rôznych molekúl a niektoré kvasinky ich dokážu vytvárať - samozrejme závisí od toho, aké víno máte radšej. Teraz je tendencia zľahčiť víno a k tomu potrebujeme iné kvasinky, nie tie, ktoré kvasili voľakedy.
- Kedy ste objavili túto kvasinku a koľko kolegov sa podieľa na jej výskume?
- Už je tomu desať rokov, čo sme novú kvasinku objavili. Tá kvasinka už urobila peknú kariéru, kvôli nej ma pozývajú aj do Bordeaux, aj tam teda už pracujú s ňou. Ak sa pýtate, koľko ľudí na našej katedre pracuje na tejto problematike, to závisí od toho, že koľko dobrých študentov máme. Predovšetkým sú to doktorandi, teraz traja, dávnejšie ich bolo aj viac.
- Aký je váš osobný názor na genetickú manipuláciu potravín?
- Maďarsko je „GMO free country”, nemôžu sa tu používať žiadne geneticky modifikované organizmy vo výrobe potravín. Napriek tomu sa tu robí výskum, aj my robíme taký výskum, ale ho robíme pre vedu a nie pre výrobcov potravín. Na Slovensku sa to ešte tak nesprísnilo, čo je zrejme politická záležitosť. Ako odborník si myslím, že geneticky modifikované organizmy nie sú až také nebezpečné, ako si niektorí myslia. V istých prípadoch dokonca sú bezpečnejšie ako normálne odrody alebo plemená, už aj z toho hľadiska, že sa používa oveľa menej chemikálií v rastlinnej výrobe a teda oveľa menej jedu zjeme s jablkami alebo paradajkami. Ja si myslím, že z určitého hľadiska je zdravšie konzumovať geneticky modifikované organizmy, ako chemikáliami postrekované tradičné odrody.
- Ktorá krajina pristupuje podľa vás k problematike geneticky modifikovaných organizmov vhodnejšie?
- Slovensko ide z tohto pohľadu otvorenejšou cestou. Ide o politickú záležitosť, ťažko na to povedať, či ide lepšou alebo horšou cestou.
- Netajíte sa cestovateľskou vášňou. Väčšina ľudí si z ciest nosí suveníry, tie však vás nezaujímajú...
- Jedna vec, čo veľmi rád robím, cestujem po svete. To súvisí vždy nejako s vedou. Súkromne na dovolenky veľmi nechodievame, lebo sú drahé. Chodím na študijné cesty, chodím prednášať na všelijaké konferencie a takto som navštívil už 80 krajín. Som členom rôznych organizácií, redakcií šiestich-siedmich medzinárodných časopisov, niektoré vychádzajú v Amerike, iné v Holandsku, vo Švajčiarsku, a som členom aj redakčnej rady časopisu Biológia, ktorá vychádza v Bratislave. Organizoval som rôzne medzinárodné konferencie, pravidelne chodím do Bruselu. Vlani som zorganizoval konferenciu na Filipínach. Keď cestujem, tak vždy zbieram vzorky z prírody, z ktorých izolujem mikroorganizmy. Týmto spôsobom som objavil aspoň 20 rôznych druhov kvasiniek, ktoré nemajú nič spoločné s vínom, ale sú zaujímavé.
- Ktoré krajiny považujete za vzrušujúce a ktoré máte rád?
- Takých krajín je veľa, tak by som povedal - Slovensko, samozrejme. Je takých krajín veľa; bol som v ostrovnom štáte Palau v Oceánii, alebo Papua Nová Guinea bola zaujímavá krajina. Pred dvoma rokmi som bol napríklad v Belize, Mexiko je krásna krajina, pochodil som celé Mexiko. Niektoré štáty - Jordánsko napríklad - tam som našiel nové druhy mikroorganizmov. V Mongolsku som išiel 4000 kilometrov v púšti. Tam nie sú cesty, iba smery. Miestni ľudia mi povedali, že tu nie sú cesty. Darmo si kúpite mapu, na mape nenájdete označené cesty, tam treba zistiť, že akým smerom má ísť človek.
- V Maďarsku vás poznajú nielen vo vedeckých kruhoch, ale aj v kruhoch slovenských krajanov. Kde všade?
- Teraz som už menej aktívny ako predtým. Dávnejšie som mal všelijaké vysoké funkcie v krajanských organizáciách. Bol som aj predsedom zväzu Slovákov. Teraz som predsedom vedeckej rady pri Výskumnom ústave Slovákov v Maďarsku a takisto som členom redakčnej rady Ľudových novín. S Annou Ištvánovou sme spolu zakladali Čabiansku organizáciu Slovákov a vlastne ja som inicioval, aby vznikol Výskumný ústav Slovákov, ktorý takisto sídli v Békešskej Čabe.
- V akých vedeckých oblastiach sú Slováci v Maďarsku aktívni?
- Slováci sú v Maďarsku činní ako vedci v oblasti etnografie, jazykovedy a histórie, na toto sa sústreďuje najviac ľudí, ktorí pracujú na uvedenom ústave, prípadne na vysokých školách a univerzitách, napríklad v Budapešti.
- Aké sú vaše vedecké kontakty so Slovenskom a ako vnímate úroveň vedy na Slovensku?
- Sú oblasti, v ktorých slovenská veda je lepšia ako maďarská, a sú samozrejme aj také oblasti, kde je maďarská veda lepšia ako slovenská, lebo tieto dve malé krajiny nemajú sily na všetko. Napríklad Slováci v mikrobiológii boli vždy dobrí. Na začiatku, keď som začal chodiť do Bratislavy, chodil som tam, aby som sa učil od nich. Tá generácia, bohužiaľ, už odišla, ktorí vtedy boli profesori a vedúci výskumných skupín, no ale úroveň ostala v Bratislave naďalej vysoká. Teraz sa to trošičku obrátilo, do Bratislavy už nechodím preto, aby som sa učil, ale aby sme spolupracovali.
- Čo vás čaká v dohľadnej budúcnosti a na čo sa tešíte?
- Idem do dôchodku a budem pestovať paradajky v záhrade (smiech). Myslím si, že v tej genetike sa dá všeličo ešte dosiahnuť aj pomocou kvasiniek, ktoré používame ako modelové organizmy. Tam máme rozbehnuté projekty, ktoré nám prinášajú zaujímavé výsledky a to sa odráža aj v kvalite našich publikácií, ktoré sme v posledných mesiacoch publikovali vo veľmi dobrých časopisoch. V tom by sme mali pokračovať ďalej. Mám teraz veľmi chytrých študentov okolo seba, ktorí sú motivovaní a vedia samostatne pracovať, čo je veľmi dôležité, netreba s nimi celý deň sedieť v laboratóriu. To by som mal ešte využiť. Aj vo výskume vínnych kvasiniek sú takisto možnosti, v ktorých sme prví na svete, lebo hybridizáciu kvasiniek robia len niektorí a je o ňu čoraz väčší záujem, preto ma pozvali aj do Dánska. Vlani sme zverejnili článok, v ktorom sme opísali, ako sa majú krížiť tie kvasinky. Síce v Dánsku sa nevyrába víno, ale pivo, a pivo takisto kvasia kvasinky, takže aj pre nich je dôležité, ako zvýšiť kvalitu piva pomocou kvasiniek manipulovaných prírodným spôsobom, lebo hybridizácia nie je genetická manipulácia. Môžeme to využiť, aby sme kombinovali pozitívne vlastnosti dvoch alebo troch, možno aj viac druhov. Našli sme trik, akým spôsobom rozmnožiť inak sterilné druhy hybridov. To bolo niečo, na čo reagovala medzinárodná vedecká obec veľmi pozitívne.
Video: http://media.monogram.sk/media/file?ac=tasr-vps&fid=20131110/20131010-135609-838604-hi.mp4
Genetik a krajanskí aktivista, bývalý predseda Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku:
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/189/matej-sipicky
M. Šipický o slovenskom prebudení v Maďarsku
http://www.oslovma.hu/index.php/en/nazory/159-nazory2/788-m-ipick-o-slovenskom-prebudeni-v-maarsku
Viktor Orbán v Rimavskej Sobote
17. novembra 2013 - (tasr)
Maďarský premiér Viktor Orbán sa dnes zúčastnil posvätenia kostola Reformovanej cirkvi v Rimavskej Sobote. Chrám bol postavený v roku 1784 a tento rok ukončili časť jeho rekonštrukcie. Ako pre TASR povedal kurátor reformovanej cirkvi Zoltán Bán, maďarská strana prispela na rekonštrukciu kostola sumou 43.000 eur. Desiatky obyvateľov Rimavskej Soboty čakali na maďarského premiéra Viktora Orbána pred kostolom, aby sa s ním mohli osobne pozdraviť. Takto sa mu chceli poďakovať za finančnú podporu pri oprave kostola z roku 1784. „Pri kostole nemôžeme nikdy povedať, že ho máme úplne zrekonštruovaný. Teraz sme urobili hrubé práce a vymenili sme všetky vnútorné inštalácie. Máme však v pláne pokračovať opravou lavíc, chceli by sme doriešiť aj zvony a potom sa pustiť do vonkajších priestorov, teda oplotenia a záhrady kostola,” povedal Bán.
Malé menšiny dostanú od štátu viac
Kľúč, podľa ktorého dostávali menšiny na Slovensku peniaze od štátu, sa mení. Uberie z peňazí pre maďarskú a zrejme aj rómsku komunitu, pridá však ostatným.
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/299596-male-mensiny-dostanu-od-statu-viac/
Menšiny sa rozhádali pre peniaze na kultúru
15. novembra 2013 - (Rudolf Sivý - Sme)
Národnostné menšiny na Slovensku sa rozhádali pre štátne dotácie. Výbor, ktorý schvaľuje peniaze menšinám na kultúru, odsúhlasil v stredu zásadné zmeny. Zástupcovia srbskej menšiny presadili nový systém rozhodovania - každá menšina bude mať jeden hlas. Zmeny musí schváliť vládna Rada pre ľudské práva. Rómovia, Maďari a Rusíni proti tomu protestujú. Doteraz boli hlasy vo výbore rozdelené podľa toho, koľko ľudí sa prihlásilo k menšine pri sčítaní ľudu. V stredu ich vo výbore prehlasovali, lebo dvaja ich zástupcovia chýbali. „Nemá to logiku,” hnevá sa Agnes Horváthová, ktorá vo výbore zastupuje rómsku komunitu. Podľa nej by nemala mať menšina s tisíc členmi rovnaký hlas ako komunita, ku ktorej sa prihlási pol milióna obyvateľov. Ľuba Kráľová z občianskeho združenia Kolysočka - Kolíska, ktoré združuje rusínsku menšinu, neskrýva rozčarovanie. „Je to padnuté na hlavu. Zhorší sa postavenie Rusínov na Slovensku,” myslí si. Výbor by mal po novom rozhodovať o dotáciách aj podľa toho, či má menšina materskú krajinu. Rómovia ani Rusíni ich nemajú. Najhlasnejšie však protestujú zástupcovia maďarskej komunity. „Vstali sme a odišli, bolo to dopredu dohodnuté,” nesúhlasil so zmenami politológ László Öllös. Rovnaký názor má aj šéf Csemadoku Gyula Bárdos. Csemadok je najväčším zväzom Maďarov u nás. „Vláda Roberta Fica týmto maskuje, že dá pre menšiny menej peňazí. Toto sme už raz zažili, keď tu vládol Vladimír Mečiar,” tvrdí. Návrh predložil Srb Stane Ribič. „Už roky sa o to snažím. Ide o najlepší kompromis, ale nie o konečné riešenie,” hovorí. Štát vyčlenil na kultúru menšín na budúci rok 3,8 milióna eur. Na Slovensku žije oficiálne sedemsto Srbov. Ribičovu dcéru v septembri prijali na úrad splnomocnenca. Zástupca srbskej komunity tvrdí, že nevie, akú funkciu 25-ročná absolventka sociálnej práce dostala.
Maďarský prezident na súkromnej návšteve Slovenska
http://www.hlavnespravy.sk/madarsky-prezident-j-ader-je-dnes-na-sukromnej-navsteve-slovenska/172163/
Odškodnili pozostalých hrdinu z Costy Concordie
http://www.topky.sk/cl/11/1370432/Odskodnili-pozostalych-hrdinu-z-Costy-Concordie--Dostanu-milion-dolarov-
Budapešť - Polícia zadržala páchateľov, ktorí poškodili chanukové svietniky
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-policia-zadrzala-pachatelov-ktori-poskodili-chanukove-svietniky/180402/
Navracsics: Maďarská justícia v kauze tragickej nehody Evy V. korigovala chybu
http://www.hlavnespravy.sk/navracsics-madarska-justicia-v-kauze-tragickej-nehody-evy-v-korigovala-chybu/182486/
Maďarský znalec v kauze Evy V. zatajil vážnu skutočnosť
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-slovenka-nehoda-vazenie/66811-clanok.html
Evu V. previezli z domácej väzby späť do väzenia
http://www.teraz.sk/zahranicie/evu-varholikova-domace-vazenie-madarsko/66551-clanok.html
Fidesz vraj neovplyvnil verdikt v kauze Slovenky Evy V.
http://www.teraz.sk/zahranicie/fidesz-kauza-slovenka/66683-clanok.html
Fidesz žiada preveriť opodstatnenie domácej väzby Slovenky Evy V.
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-fidesz-ziada-preverit-opodstatnenie-domacej-vazby-slovenky-evy-v/181014/
Obhajca Slovenky Evy V.: „Keby chcela ujsť, už by bola ušla“
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-obhajca-slovenky-evy-v-keby-chcela-ujst-uz-by-bola-usla/181362/
Maďarský expert ruší všetky ilúzie: No a čo, že Rezešová pila? Stačí sekunda a je oslobodená!
http://www.cas.sk/clanok/266882/madarsky-expert-rusi-vsetky-iluzie-no-a-co-ze-rezesova-pila-staci-sekunda-a-je-oslobodena.html
Kvôli verdiktu v kauze Slovenky Evy V. zvažujú pozostalí sťažnosť na políciu
http://www.teraz.sk/zahranicie/eva-v-madarsko-nehoda-pozostali/65905-clanok.html
Jobbik považuje verdikt v kauze nehody Slovenky za poburujúci
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-jobbik-povazuje-verdikt-v-kauze-nehody-slovenky-za-poburujuci/177125/
Do týždňa sa rozhodne, či Slovenka Eva V. zostane v domácej väzbe
http://www.24hod.sk/do-tyzdna-sa-rozhodne-ci-slovenka-eva-v-zostane-v-domacej-vazbe-cl258337.html
Rezešovej matka oslavuje rozhodnutie maďarského súdu
http://www.pluska.sk/krimi/zahranicne-krimi/madarsky-dennik-rezesovej-matka-oslavuje-rozhodnutie-madarskeho-sudu.html
Ultrapravicový Jobbik: Demonštrácie kvôli Eve Varholíkovej-Rezešovej?
http://www.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/ultrapravicovy-jobbik-demonstracie-kvoli-eve-varholikovej-rezesovej.html
Bors: Verdikt v kauze Rezešovej dcéry je i o peniazoch, no trochu inak
http://www.teraz.sk/zahranicie/bors-verdikt-kauza-rezesova/65504-clanok.html
Maďari pobúrení Rezešovej trestom: Štyri životy majú cenu špinavej deky
http://www.topky.sk/cl/100370/1369349/Madari-pobureni-Rezesovej-trestom--Styri-zivoty-maju-cenu-spinavej-deky-
Dostala domácu väzbu, vďačí za ňu elitnému právnikovi, bil sa o ňu ako lev
http://www.pluska.sk/krimi/zahranicne-krimi/eva-rezesova-dostala-domacu-vazbu-vdaci-za-nu-elitnemu-pravnikovi.html
Rezešova dcéra dostala za spôsobenú nehodu šesť rokov nepodmienečne
http://www.teraz.sk/zahranicie/sud-eva-rezes-madarsko-nehoda/65390-clanok.html
Prokurátor žiada pre Slovenku trest do 13 rokov väzenia
http://www.teraz.sk/zahranicie/eva-varholikova-madarsko-sud-nehoda/65059-clanok.html
Právny zástupca pozostalých spochybnil výpoveď Slovenky Evy V.
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-pravny-zastupca-pozostalych-spochybnil-vypoved-slovenky-evy-v/173492/
Eva V., ktorá spôsobila tragickú nehodu, doplnila svoju výpoveď
Spomenula si, že ju tesne pred haváriou vyrušil náhly zdroj svetla z druhej strany diaľnice
http://www.teraz.sk/zahranicie/eva-varholikova-madarsko-sud-nehoda/65059-clanok.html
Maďarskú cestu M15 prebudujú na diaľnicu
http://ekonomika.sme.sk/c/7020543/madarsku-cestu-m15-prebuduju-na-dialnicu.html
Na voľby sa zaregistrovalo doposiaľ vyše 62.000 zahraničných Maďarov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-volby-zahranicie-registracia/65210-clanok.html
Budúci piatok môže padnúť rozsudok v kauze Slovenky Evy V.
http://www.teraz.sk/zahranicie/eva-varholikova-nehoda-rozsudok/64773-clanok.html
Štáty EÚ udelili v roku 2011 vyše 780.000 občianstiev, SR na konci tabuľky
http://www.hlavnespravy.sk/staty-eu-udelili-v-roku-2011-vyse-780-000-obcianstiev-sr-na-konci-tabulky/178026/
Občianstvo SR by podľa Kaliňáka mohli ľudia získať späť na budúci rok
http://www.24hod.sk/obcianstvo-sr-by-podla-kalinaka-mohli-ludia-ziskat-spat-na-buduci-rok-cl258169.html
Občianstvo dostanete podľa trvalého pobytu, zákon novelizujú
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/obcianstvo-dostanete-podla-trvaleho-pobytu-zakon-novelizuju.html
Stredoeurópske fórum o občianskej spoločnosti
http://www.hlavnespravy.sk/v-bratislave-sa-dnes-zacalo-piate-stredoeuropske-forum-o-obcianskej-spolocnosti/171989/
V Martine trienále umenia knihy predstaví autorov z Česka, Maďarska, Poľska a SR
http://www.hlavnespravy.sk/martin-trienale-umenia-knihy-predstavi-autorov-z-ceska-madarska-polska-a-sr/172117/
Radosť á la Esterházy
Maďarský spisovateľ európskeho formátu Péter Esterházy začiatkom leta ako meč „vytasil“ knihu, v ktorej domáca kritika oslavovala znovuoživenie postmoderny.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/299524-kniha-tyzdna-radost-a-la-esterhazy/
Slovensko a Maďarsko spojí v Komárne nový most cez Dunaj
Experti už začali rokovania o výstavbe
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-zacali-sa-rokovania-expertov-o-novom-moste-cez-dunaj-pri-komarne/178630/
V Komárne otvorili výstavu fotografií Ladislava Vallacha
Kolekcia 27 farebných fotografií z Maďarska, Slovenska, Dánska, Španielska, Rakúska, Srbska, Chorvátska a Česka
Budapešť kruto vyhnala bezdomovcov z parkov a staníc
http://www.webnoviny.sk/svet/budapest-kruto-vyhnala-bezdomovcov-z-p/757371-clanok.html
Fidesz chce ústavne zakotviť ochranu režijných nákladov domácností
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-fidesz-chce-ustavne-zakotvit-ochranu-rezijnych-nakladov-domacnosti/171207/
V Budapešti sa narodili 30-ročnej matke štyria zdraví chlapci
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-stvorcata-narodenie/64532-clanok.html
Aj slovenskí lekári pomohli porodiť žene s odumretým mozgom
http://udalosti.noviny.sk/z-domova/16-11-2013/aj-slovensi-lekari-pomohli-porodit-zene-s-odumretym-mozgom.html
Maďarom, Rómom a Rusínom sa nepáči princíp jedna menšina - jeden hlas
http://www.hlavnespravy.sk/vnmes-madarom-romom-a-rusinom-sa-nepaci-princip-jedna-mensina-jeden-hlas/171297/
ÚPN: František Vnuk cenu za vedecký prínos nedostane
http://www.hlavnespravy.sk/upn-frantisek-vnuk-cenu-za-vedecky-prinos-nedostane/171184/
Maďarské občianstvo dostalo 50-tisíc Maďarov zo Srbska
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/299264-madarske-obcianstvo-dostalo-50-tisic-madarov-zo-srbskej-vojvodiny/
Pokračoval proces s policajtmi v kauze nepokojov z roku 2006
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-pokracoval-proces-s-policajtmi-v-kauze-nepokojov-z-roku-2006/171339/
Košice - Vznikne Múzeum Tokajských vín
http://www.hlavnespravy.sk/kosice-vznikne-muzeum-tokajskych-vin/170591/
Kartu DKV využijete aj pre maďarský mýtny systém HU-GO
http://www.webnoviny.sk/automagazin/kartu-dkv-vyuzijete-aj-pre-madarsky-m/756176-clanok.html
Skylink rozšíri svoje pôsobenie aj do Maďarska
http://www.zive.sk/skylink-planuje-vstupit-do-madarska-kupi-operatora-hello-hd/sc-4-a-313638/default.aspx
Majiteľ Skylinku testuje kódovací systém Irdeto na kanáloch maďarskej platformy Hello HD
http://www.satelitnatv.sk/2013/11/majitel-skylinku-testuje-kodovaci-system-irdeto-na-kanaloch-madarskej-platformy-hello-hd/
Maďarsko môže byť lákavým cieľom pre turistov Singapuru a Ázie
http://www.hlavnespravy.sk/ader-madarsko-musi-prehlbit-hospodarske-a-vedecke-vztahy-so-singapurom/170440/
Vyšetrovacia väzba na doživotie? V Maďarsku áno
12. novembra 2013 - (Ivan Drábek - Pravda)
Fidesz robí z Maďarska Guantánamo, hlása titulok denníka Népszabadság nad správou o prijatí kontroverznej novely zákona. „Ležatú osmičku”, ako sa podľa znaku nekonečna v argote hovorí doživotiu, už budú môcť za mrežami stráviť aj osoby, ktoré sú zo spáchania závažného trestného činu len podozrivé. Súd so štyrmi členmi komanda smrti, ktoré v Maďarsku zavraždilo šesť Rómov a vyše päťdesiat ďalších zranilo, sa v auguste skončil vynesením doživotných trestov len pár dní pred vypršaním štvorročnej lehoty na väzbu. Spornej novele prischol neoficiálny názov Lex Ároktő, podľa východomaďarskej obce, ktorú hanebne preslávila banda stíhaná za sériu brutálnych lúpežných vrážd. Jednému z jej členov na budúci týždeň v piatok vyprší štvorročná lehota vyšetrovacej väzby. Dvaja jeho druhovia, ktorí boli zatknutí pred ním, sa toho dočkali už dávnejšie a z domáceho väzenia, kam z vyšetrovacej cely putovali, sa im podarilo utiecť. Chytili ich až minulý mesiac vo Švajčiarsku… Aby sa niečo také nemohlo zopakovať, vládny Fidesz narýchlo pripravil novelu zákona. Tá ráta s tým, že podozriví zo spáchania trestných činov, za ktoré je sadzba odňatia slobody na 15 rokov až doživotie, môžu zostať vo väzbe neobmedzene dlho. Doteraz maďarské súdy mali stihnúť vyniesť rozsudok do 48 mesiacov od vzatia podozrivého do väzby, inak z nej musel byť prepustený. Na Slovensku je lehota maximálne 60 mesiacov pri stíhaní pre obzvlášť závažný zločin. Strana premiéra Viktora Orbána s návrhom novely prišla príliš neskoro na to, aby pri bežnom postupe zaručila, že člen bandy z Ároktő nepôjde domov. A hoci Fidesz má v parlamente dvojtretinovú väčšinu, na presadenie novely v zrýchlenom konaní potreboval až štyri pätiny. „Tu sa možno postaviť len na stranu Fideszu alebo vrahov,“ vydieral podľa denníka Népszava šéf poslaneckého klubu vládnej strany Antal Rogán opozičných poslancov. „Kto bude v pondelok hlasovať proti, ten sa postaví na stranu ľudí obvinených z vraždy,“ dodal. Pre opozíciu to bola ťažká voľba. Päť mesiacov pred parlamentnými voľbami jej poslanci museli brať ohľad aj na nálady verejnosti, ktorú vždy mimoriadne podráždi, keď figuranti závažných káuz sa pre vyšetrovacie či súdne prieťahy dostanú spoza mreží ešte pred vynesením rozsudku. Zákon napokon prešiel potrebnou väčšinou. Pre opozíciu je to o to trápnejšie, že jej poslanci predtým novelu označovali za protiústavnú a odporujúcu európskym normám. „Podľa Rogánovho návrhu by ten, koho obvinia z trestného činu, za ktorý prislúcha 15-ročný trest, mohol vo väzbe stráviť hoci aj 18 rokov,“ upozorňoval na paradox socialistický poslanec György Ipkovich, ktorého cituje portál HVG.hu. Liberálna poslankyňa Tímea Szabóová sa vyjadrila ešte tvrdšie: „Fidesz chce z Maďarska spraviť Guantánamo,“ povedala podľa Népszabadságu v narážke na americkú základňu na Kube, kde USA zadržiavajú domnelých teroristov, aby im nemuseli dať práva, aké majú osoby, ktoré sú vo väzbe na pôde Spojených štátov.
Predsedovia zmiešanej komisie: Vývoj vzťahov SR a Maďarska je pozitívny
12. novembra 2013 - (tasr)
Vývoj slovensko-maďarských vzťahov je pozitívny, zhodli sa na tom v Budapešti spolupredsedovia Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre európsku a euroatlantickú integráciu - štátny tajomník slovenského rezortu diplomacie Peter Javorčík a jeho maďarský rezortný partner Zsolt Németh. Podľa agentúry MTI štátni tajomníci vyzdvihli výsledky dosiahnuté v oblasti rozvoja cezhraničnej infraštruktúry. Németh pripomenul, že počas uplynulého roka zasadalo množstvo zmiešaných komisií, pričom sa stretli aj ministri zahraničných vecí a predsedovia vlád SR a Maďarska. „Medzi Slovenskom a Maďarskom existuje pozitívna agenda, pritom však prebieha aj kritický dialóg,” povedal predstaviteľ maďarskej diplomacie, podľa ktorého je tento dialóg charakterizovaný úprimnosťou.
Tlak na voľbu správneho povolania je dnes veľký
Na cezhraničnom občianskom fóre v Győri hovorili o problémoch zamestnanosti so študentmi vysokých škôl z Slovenska, Maďarska a Rakúska poslankyne Európskeho parlamentu.
http://www.euractiv.sk/slovensko-v-ep/clanok/europoslankyne-tlak-na-volbu-spravneho-povolania-je-dnes-velky-021733
www.slovake.eu
Na tejto mnohojazyčnej stránke sa môžete učiť slovenčinu ľahko, rýchlo a úplne bezplatne.
www.oslovma.hu/XXX/SlovEu-A4sk.pdf
Kde majú korene maliari kovačickej insity?
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/461/kde-maju-korene-maliari-kovacickej-insity
Knižná jeseň v Inchebe
Vyše 150 vystavovateľov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rumunska, Ruska, Srbska, Španielska či Talianska...
http://www.topky.sk/cl/5/1368157/Knizna-jesen-v-Inchebe
O rozšírení spolupráce ÚSŽZ a RTVS
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2938/igor-furdik-rokoval-o-rozsireni-spoluprace-uszz-a-rtvs
Camille Labas predstaví v Bratislave svoju novú knihu
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2939/camille-labas-predstavi-v-bratislave-svoju-novu-knihu
Tvorba dolnozemských autorov na veľtrhu Bibliotéka 2013
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2911/tvorba-dolnozemskych-autorov-na-veltrhu-biblioteka-2013
Letná škola žurnalistiky 2014 pre novinárov z krajanských médií
http://www.uszz.sk/sk/letna-skola-zurnalistiky-2014-pre-novinarov-z-krajanskych-medii
Študenti slovenčiny v Katoviciach propagujú Slovensko
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/sliezska-univerzita-katovice/6709-clanok.html
J. E. Mons. Jozef Haľko novo menovaným profesorom
Bratislavský pomocný biskup, predseda Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý je Konferenciou biskupov Slovenska poverený starostlivosťou o zahraničných Slovákov.
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2928/mons-jozef--halko-profesorom-katolickej-teologie
Vianoce v Mlynkoch s biskupom J. Haľkom
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/918-vianoce-v-mlynkoch-s-biskupom-j-hakom
Zaujímajú sa aj o slovenskú menšinu v Rumunsku
Slovakisti z Rumunska sa neučia spoznávať iba reálie krajiny, ktorej jazyk študujú...
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/slovensko-ocami-slovakistov-z-bukurest/6678-clanok.html
Župná recitačná a komunikačná súťaž
Slovenská samospráva Peštianskej župy usporiadala 3. decembra 2013 v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch recitačnú a komunikačnú súťaž za účasti žiakov škôl zo všetkých Slovákmi obývaných obcí župy učiacich sa slovenčinu ako predmet.
Prezentácia CD-platne „Veselá je dedina…”
Slovenská národnostná samospráva - mesto Rétšág, Slovenská samospráva v Mlynkoch a Regionálne stredisko Osvetového centra CSSM v Mlynkoch vás pozývajú na prezentáciu CD-platne „Veselá je dedina…” 8. decembra 2013. o 15,30 hod. - Podujatie sa uskutoční v Stredisku pilíšskych Slovákov (2098 Pilisszentkereszt, Dobogókői út 16.) - Na CD nosiči spievajú a hrajú na harmonike Laura a Vanesa Glückové pilíšske a novohradské slovenské ľudové piesne.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=508177122614602&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&theater
The Backwards
Slovenská formácia, ktorá sa preslávila ako „najpopulárnejšia hudobná skupina imitujúca Beatles“
http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/beatles-meet-backwards/6716-clanok.html
Krajanské periodikum zo Srbska
http://www.webjournal.sk/clanok/4515/krajanske-periodikum-zo-srbska
Týždenník Hlas ľudu
http://hl.rs/
Ku kráse kumštu v Dvorane MK SR prispeli aj deti krajanov
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2924/ku-krase-kumstu-v-dvorane-mk-sr-prispeli-aj-ziaci-a-deti-krajanov
Imrich Kružliak ocenený Pamätnou medailou predsedu ÚSŽZ
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2917/imrich-kruzliak-oceneny-pamaetnou-medailou-predsedu-uszz
Novinár, historik, básnik, exilový pracovník Imrich Kružliak (-8. 12. 1914, Detva)
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/205/imrich
Legislatíva týkajúca sa slovenského zahraničia
http://slovenskamigracia.sk/sk/4/legislativa
Školu v prírode „Poznaj svoje korene“
„Zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku v slovenskom prostredí, prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu a spoznávať históriu, kultúru i prírodné krásy Slovenska...“
http://hl.rs/poznaj-svoje-korene/
Hronec 2013 - Fotogaléria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.471339502965031.1073741857.147596498672668&type=3
Bohuslav Hurban študoval vo Vojvodine
Hĺbku ťažkého života rodu Hurbanovcov koncom 19. storočia počas silnej maďarizácie najsilnejšie pocítil orientalista a prekladateľ Bohuslav Hurban (1862-1889).
http://hl.rs/bohuslav-hurban-studoval-vo-vojvodine/
Najstaršia slovenská škola na svete
Nepretržité pôsobenie slovenskej základnej (ľudovej) školy v Starej Pazove od samého organizovaného príchodu Slovákov v roku 1770 prispelo k tomu, že Základnú školu hrdinu Janka Čmelíka nedávno vyhlásili za najstaršiu slovenskú školu na svete. Taký prívlastok dostala preto, že pôsobenie starších škôl na Slovensku bolo počas maďarizácie prerušované.
http://hl.rs/najstarsia-slovenska-skola-na-svete/
http://www.etnofolk.eu
Projekt Etnofolk bude prezentovať slovenské ľudové kultúrne dedičstvo
http://www.hlavnespravy.sk/projekt-etnofolk-bude-prezentovat-slovenske-ludove-kulturne-dedicstvo/170191/
Das ist ein Unikum
11. novembra 2013 - (Matej Gašparovič - Týždeň)
Maďarský národný likér Zwack Unicum je príkladom toho, ako sa môže z lokálneho trhu zrodiť medzinárodná značka s dvestoročnou tradíciou. Hovorí sa jej maďarská becherovka a aj jej história je pohnutá podobne, ako v prípade českého tradičného aperitívu. No kým Jan Becher namiešal žalúdočný likér pre kúpeľných hostí, dvorný lekár József Zwack nápoj v roku 1790 pripravil pre Jozefa II. „Das ist ein Unikum (to je unikát, pozn. red.),” komentoval ho údajne cisár po ochutnaní. V tom momente ešte nemohol tušiť, že práve pomenoval vlajkový likér firmy, ktorej rodinná tradícia prežije o celé storočie nielen Habsburgovcov, ale nezastavia ju ani dve svetové vojny, komunizmus a tisícročné záplavy. Rodinný podnik založil v roku 1840 lekárov dvadsaťročný syn József Zwack mladší na základe receptu svojho otca. Likér, pôvodne určený kráľovskému dvoru, sa začal vyrábať vo veľkom. Koncom storočia sa fabrika presťahovala do nového sídla Les Kecskemét na brehu Dunaja, kde sídli dodnes. Historická stavba rodinnej manufaktúry patrí medzi dominanty maďarského hlavného mesta, podobne ako historické kúpele. Zwack sa už vtedy stal jedným z popredných liehovarov v strednej Európe. Exportoval do celého sveta a vyrábal likéry a pálenky z každého druhu ovocia, dokonca aj paprikový likér či rôzne exotické špeciality. Firma sa udomácnila aj na kráľovskom dvore a stala sa jediným dodávateľom likérov na dvor cisára Františka Jozefa a cisárovnej Sissi. Zakladateľ dlhej rodinnej línie József Zwack, prezývaný Generál, zomrel v roku 1915 vo veku 94 rokov. Spoločnosti zanechal metódy, umožňujúce dlhodobý úspech - uprednostňoval ovocie a koreniny pred umelými prísadami. Dobré meno si urobil aj ako známy filantrop. Financoval štipendiá pre chudobných, poskytoval veno nevestám bez peňazí a pre svojich zamestnancov vytvoril jeden z prvých penzijných fondov. Po jeho synovi Lajosovi nastúpila do vedenia firmy ďalšia generácia: Lajosovi synovia Béla a János. Bratia sa síce nezhodli takmer na ničom (v Budapešti dokonca podporovali dva konkurenčné futbalové tímy), v medzivojnovom období však priniesli firme rozkvet. K ich úspechu pred vojnou prispel aj ďalší panovník, tentoraz britský. Zwackovu pálenku Barack si počas návštevy Maďarska v roku 1935 obľúbil dedič trónu Edward VIII. a vystrúhal jej na Angličana zvlášť obdivný kompliment: „So sódou je lepšia ako whisky, v čaji lepšia ako rum,” zhodnotil. Medzivojnový rozkvet však zastavila II. svetová vojna, ktorá zdevastovala Budapešť aj fabriku Zwack. Našťastie stroje, ktoré sa používali v procese destilácie, zostali akoby zázrakom neporušené. Zwackovci sa vrátili medzi ruiny a začali podnik obnovovať. Keď sa im to podarilo, v roku 1948 im ho znárodnil štát. Nomenklatúre sa však nepodarilo získať ju s celým jej bohatstvom: Béla Zwack, ktorý sa v rodinnej fabrike stal obyčajným robotníkom, komunistom podhodil falošný recept. János Zwack so synom Péterom ušli do USA aj s pôvodnou receptúrou vo vrecku. Po niekoľkých mesiacoch v utečeneckom tábore im bol vďaka vzácnej tajnej zmesi vyše štyridsiatich byliniek a korenín udelený americký vstup. Péter mal vtedy 22 rokov a začal sa učiť všetko o liehovarníckom priemysle. Študoval v New Yorku a Miláne a vzal si americkú manželku, s ktorou mal päť detí. Tento zakladateľ novodobej histórie firmy sa v roku 1988 vrátil do Maďarska, fabriku získal naspäť a výrobu obnovil s pôvodnou receptúrou. K návratu z emigrácie ho presvedčil jeden zo súčasných najbohatších Maďarov Sándor Demján, prezident a spolumajiteľ najväčšieho maďarského developera, ktorý spolu s americkým miliardárom Georgeom Sorosom stál aj pri zrode Stredoeurópskej univerzity v Budapešti. Na jar 1990 už bol pôvodný likér Unicum na trhu a Péter sa dostal do prvej tridsiatky najbohatších Maďarov. Po návrate sa angažoval aj v politike, stal sa prvým maďarským veľvyslancom v USA a ako poslanec za Stranu podnikateľov v raných 90. rokoch inicioval aj boj so šedou ekonomikou, čiernym obchodom či hospodárskym zločinom. Péter zomrel minulý rok v Taliansku vo veku 85 rokov. Krátko predtým prenechal vedenie spoločnosti šiestej generácii, svojim deťom Izabelle a najmladšiemu Sándorovi, ktorý je tiež členom správnej rady futbalového klubu Ferencváros a spolumajiteľom futbalovej Fiorentiny v Taliansku, kde tiež vlastní továreň na likéry. Horký bylinný likér Unicum s tmavou jantárovou farbou a s karamelovou príchuťou dnes patrí medzi „hungariká”, teda typické maďarské domáce špeciality. Likér zreje šesť mesiacov v dubových sudoch v rodinnom liehovare v Budapešti. Pre Maďarov má jeho názov v ušiach rovnako tradičný a národný cveng ako segedínsky guláš či uhorská saláma. Hoci v 19. storočí nebol marketing rozšírený, vo firme si jeho význam zrejme uvedomovali. Fľaša Unicum má ľahko rozpoznateľný a netypický okrúhly tvar s bielym krížom na červenom pozadí. V obchode Zwackovho múzea sa nachádzajú aj staré reklamné plagáty, na ktorých topiaci sa stroskotanec, vynárajúci sa z vín, s blaženým pohľadom hľadí na fľašu Unicum plávajúcu na vode. Dnes sú to zberateľské kúsky. Firma Zwack Unicum okrem iného vyrába aj pálenku Kalinka Samovar, ochutenú medom a čajom, ovocnú pálenku Nemes či kóšer slivovicu. Na Slovensku je známa hruškovica Vilmoska.
Maďarský parlament schválil zrušenie hornej hranice vyšetrovacej väzby
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-parlament-schvalil-zrusenie-hornej-hranice-vysetrovacej-vazby/170021/
Prešovčania zabodovali v Maďarsku. Pokladnicami
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/presovcania-zabodovali-v-madarsku-pokladnicami-594070
Orbánova kritika: Odpočúvaním z USA boli masovo porušované ľudské práva
http://www.aktuality.sk/clanok/239914/orbanova-kritika-odpocuvanim-z-usa-boli-masovo-porusovane-ludske-prava/
Neznámi páchatelia zhanobili bustu niekdajšieho premiéra Gyulu Horna
11. novembra 2013 - (tasr)
Zatiaľ neznámi páchatelia zhanobili bustu bývalého maďarského premiéra Gyulu Horna v Marcali v Šomodskej župe. Informáciu priniesla tlačová agentúra MTI. Líder Maďarskej socialistickej strany (MSZP) Attila Mesterházy reagoval s pobúrením na čin, ktorý je podľa jeho slov nielen pošliapaním pamiatky niekdajšieho predsedu vlády, ale aj hanbou pre celú krajinu. Súčasne vyzval na neodkladné vyšetrenie incidentu a potrestanie vinníkov. Hovorkyňa župného veliteľstva polície Dóra Méhesová pre agentúru uviedla, že doteraz nikto neinformoval o zhanobení busty a tak sa polícia ešte prípadom nezačala zaoberať. Bustu Gyulu Horna odhalili z iniciatívy jeho niekdajšieho ministra pre privatizáciu Tamása Suchmana na objekte miestneho sídla MSZP v Marcali iba nedávno, 5. októbra. Gyula Horn, bývalý šéf maďarskej diplomacie, ktorý svojho času prispel k pádu železnej opony na maďarsko-rakúskej štátnej hranici, líder MSZP v rokoch 1990-98, bol predsedom maďarskej vlády v rokoch 1994-98. Zomrel po dlhej ťažkej chorobe 19. júna 2013 vo veku nedožitých 81 rokov.
Vadí, že Békešskú Čabu (zvou)založili Slováci?
Mesto dátum svojho vzniku neoslavuje - Iba potichu pripomína, akoby sa hanbilo - 295 rokov po... príbeh „pravdivej legendy“ - Mesto s najvyšším počtom Slovákov v Uhorsku
11. novembra 2013 - (Pavol Žibrita - pavolzibrita.blog.sme.sk)
Dnes je Martina. Vraj takto pred 295 rokmi, na Martina v roku 1718, tu bola založená osada, z ktorej neskôr vyrástla Békešská Čaba - mesto s najvyšším počtom Slovákov v celom Uhorsku. A je poľutovaniahodné, že toto mesto takýto významný deň neoslavuje! Čaba je snáď jediným sídlom na svete, ktoré dátum svojho vzniku, výročie svojho „znovuzaloženia”, ktoré býva v živote každej obce či mesta tým najvýznamnejším dňom, neoslavuje. Neoslavuje, len si ho chabo pripomína. Aj to iba potichu, akoby sa hanbilo. Ktovie prečo...
Možno niekomu vadilo a stále vadí, že ju založili, či zvouzaložili (Chaba) Slováci. Údajne o tom neexistuje žiadny doklad, preto je to podľa mnohých iba legenda, či mýtus, ktorý sa udomácnil medzi tu žijúcimi čabianskymi Slovákmi. Podľa nich ide iba o dôkazmi nepodložené rozprávanie (rozprávka? povesť?) o minulosti, o dávnych miestnych udalostiach a ľuďoch. Naozaj sa neoslavuje iba preto? Pritom celá história Maďarov je zložená zo samých mýtov a legiend. Majú šťastie, Oral history už dávno uznávajú aj na Oxford university. Tak si tú našu „legendu” stručne pripomeňme....
Prví Slováci (to je dokázané!) sa sem dostali po vyhnaní Turkov v roku 1717 (Sekerka a spol.). Bola to však iba malá skupinka. V nasledujúcom roku ich grófom Harruckernom poverený lokátor priviedol viacerých. Keď sem po dlhej a strastiplnej ceste dorazili, zastali na jedinom mierne vyvýšenom mieste (okolie bolo značne močaristé) a to tam, kde stojí mestský dom. Dnes nám toto miesto pripomína skala s pamätným nápisom dovezená zo Slovenska. Keď sa zložili, vyhlásili: „Tak, a tu sa usadíme!” Podľa legendy zaspievali z Tranoscia najprv S Bohem já chci začíti veriac, že s Ním sa im bude dariť, a potom Hrad prepevný jest Pán Bůh náš veriac, že u Neho vždy nájdu útočisko a ochranu. Tak sa aj stalo. Začalo sa im dariť a aj Pán ich ochraňoval, lebo onedlho po príchode, 11. novembra v roku 1718, uzavrelo 36 hláv (otcov) rodín slovenských osadníkov s Harruckernovým lokátorom Osadnícku zmluvu, podľa ktorej sa im dostalo zemí a práv, o akých sa im ani nesnívalo. Nakoľko sa táto prvá zmluva nezachovala, je vysoko pravdepodobné, že ju uzavreli ústne. Takto teda založili slovenskí osadníci na Martina „novú” Čabu, či sa to niekomu páči alebo nie! Svoju vďačnosť vyjadrili usilovnou prácou a z malej osady obklopenej močiarmi sa čoskoro stalo mesto s najväčším podielom slovenského obyvateľstva v celom Uhorsku. (Koncom 19. a na začiatku 20. stor. tu žilo viac Slovákov ako v Bratislave!) Takže.... ak naši predkovia tento deň nezaviedli ako svoj najväčší sviatok do konca 19. stor., tak po následnej maďarizácii a postupnej prevahe maďarského obyvateľstva sa im to už nemohlo podariť. Neprialo tomu ani obdobie po rozpade Rakúsko-Uhorska, ani Hortyho éra, či povojnové časy vrcholiace presídlením značného počtu Čabänov na Slovensko. V období proletárskeho internacionalizmu sa o tieto veci nikto nezaujímal, nebolo to „vhodné” a roky uplynuli...a čo dnešok? Dnešok tomu vonkoncom nepraje tiež. Človek nemusí byť ani tak veľmi podozrievavý, aby zistil, že tu ide opäť o nečistú politiku (ostatne ako vždy), a tak sa radšej nič oslavovať nebude. Je to predsa oveľa prijateľnejšie, ako oslavovať či velebiť niečo, čo nie je dielom nás - Maďarov. Nemám pravdu, šéfe? A tak som zvedavý, akú odpoveď dajú mestskí poslanci na otázku občanov Čaby (Endre Huszár), ktorá odznela počas verejného fóra v spojitosti so zavedením možnosti osláv výročia založenia mesta. Neverím, že by s tým súhlasili. Skôr si myslím, že občania dostanú zamietavú odpoveď plnú výhovoriek, alibizmu a neochoty, navyše ju budú mať určite aj „vedecky” podloženú. Veď na čo inak by vláda zakladala nové „historické” ústavy, ak nie na to, aby si pomocou „svojich”- národne orientovaných a mladých (rozumej históriou nezaťažených) „historikov” vyrábala maďarské dejiny na vládnu objednávku! Musí nám byť jasné, že ak bude náhodou Békešská Čaba niekedy v budúcnosti oslavovať výročie svojho založenia, so Slovákmi to už naisto nebude mať nič spoločné. Ostatne, nebolo by to nič nové pod Slnkom. Nevadí... my si dnes aj tak, na túto milú a pre nás pravdivú „legendu” v niektorej čabianskej vinárni naisto zaspomíname, a verím, že nebudeme sami.
Kľúčový úrok v Maďarsku klesol na nové rekordné minimum 3,2 %
http://www.hlavnespravy.sk/financie-klucovy-urok-v-madarsku-klesol-na-nove-rekordne-minimum-32/177498/
Maďarský liek proti chudobe
„Poďte a kupujte, kupujte zadarmo, bez platenia...“
10. novembra 2013 - (Štefan Markuš - nazory.pravda.sk)
Hypotekárne aj spotrebiteľské úvery, poskytované v cudzích menách (najmä švajčiarskych frankoch a eurách), ale de facto denominované v maďarských forintoch (HUF) sú k dispozícii občanom Maďarska už viac ako desať rokov. Prichádzali z Rakúska a zo Švajčiarska a stali sa populárnymi preto, lebo úrokové sadzby západných mien boli koncom 90. rokov viacnásobne nižšie (napr. CHF=1,5 %, EUR=3,0 %) ako úvery poskytované v HUF (10-15 %). Navyše v tých rokoch bol kurz forintu výhodný: švajčiarsky frank (CHF) sa predával za 150 HUF a euro € za 165 HUF. Hypotekárnymi úvermi sa tak zadlžil takmer milión domácností. Po vypuknutí finančnej krízy kurz forintu rapídne klesal a splátky devízových úverov denominovaných vo forintoch narástli 3- až 5-násobne. Pre finančnú krízu mnohí dlžníci stratili prácu a ani tí solventnejší nedokázali splácať enormne vysoké splátky. Banky vypovedali úvery a na založené nehnuteľnosti vyhlásili exekúcie. Dlžníkov začali deložovať. Strata strechy nad hlavou uvrhla mnohých do neriešiteľných situácií. Vývoj valutových kurzov pred poslednými parlamentnými voľbami bol hrozivý. Maďarsku hrozil štátny bankrot, oslabovanie národnej meny pokračovalo. Stojí za povšimnutie, ako sa forint správal najmä oproti švajčiarskemu franku. Za vlády Ferenca Gyurcsánya v roku 2008 bol na úrovni 160-180 HUF/CHF; za vlády Gordona Bajnaia (2010) sa oslabil na 180-195 HUF/CHF; za vlády Viktora Orbána (2013) klesol až na 230-250 HUF/CHF. Dôvody nezastaviteľného poklesu meny, ako aj poskytovanie devízových úverov Fidesz pripísal na rováš predchádzajúcich vlád socialistov. Za najväčšieho vinníka označili guvernéra Maďarskej národnej banky Andrása Simora. Po volebnom víťazstve orbánovci prisľúbili dlžníkom pomoc. Pre deložovaných vláda začala s výstavbou lacných bytov neďaleko Budapešti v mestečku Ócsa. Poskytnutím ubytovania však schopnosť splácania hypotekárnych úverov nevyriešila. Záchranný balík pre neschopných platcov schválil maďarský parlament až minulý týždeň. Podstatou nového zákona je to, že definuje tzv. zablokovaný menový kurz (ZMK), ktorý zmrazuje hodnotu kurzu z roku 2007, a to: CHF=180 HUF, EUR=250 HUF a JPY=2,5 HUF. Dlžníci na základe žiadosti budú môcť splácať úver v kontexte ZMK počas piatich rokov. Rozdiel medzi skutočným kurzom a ZMK banky budú viesť na špeciálnom sporiteľskom účte, ktorý počas splácania na základ ZMK uhradí štát. Dlžník bude oslobodený od platenia úrokov z tohto rozdielu. Výhodou je, že mesačné splátky dlžníkov klesnú okamžite o 25-30 %. Počas splácania úveru dlžník bude oslobodený od dane z príjmu. Štát garantuje splácanie rozdielu medzi bežným menovým kurzom a ZMK po limity: CHF=270 HUF, EUR=340 HUF a JPY=3,3 HUF. Banky za vedenie sporiteľského účtu nesmú vyberať poplatky. Záchranný balík v uvedenej podobe ukrýva míny, ktoré si platcovia devízových úverov zrejme uvedomia, až keď vybuchnú. Stane sa tak po ukončení päťročného obdobia splácania úveru. Po 30. júni 2017 sa mesačné splátky budú splácať podľa aktuálneho menového kurzu a nahromadené financie na sporiteľskom účte sa zaťažia úrokmi podľa situácie na finančnom trhu. Dlžník pred ukončením termínu ZMK môže požiadať, aby mesačné splátky úveru na sporiteľskom účte nepresahovali 15 % predchádzajúcich splátok. Fakticky to znamená možnosť predĺženia termínu splatenia dlžoby. Čo povedať na záver? Nový záchranný zákon, ktorý vychádza v ústrety všetkým neschopným splácať hypotekárne úvery, pripomína výzvu židovského proroka Izaiáša, ktorý verboval ľud do blahobytu neba takýmito slovami: „Poďte všetci k vode! Aj vy bez peňazí, poďte! Kupujte a jedzte, poďte a kupujte, kupujte zadarmo, bez platenia, víno a mlieko.“ (Izaiáš 55,1) Možnosť kupovania lacnejšie však trvá v reálnom svete okamih. Čo bude po piatich rokoch? Naučí sa národ kupovať na dlh s vierou, že štát to zaplatí? EÚ nie je nebo!
Agentúra Moody's varuje pred znížením ratingu Maďarska
http://www.webnoviny.sk/ekonomika/agentura-moodys-varuje-pred-znizeni/755046-clanok.html
Zomrel maliar variácií Milan Laluha
Dnes mal byť posledný deň jeho profilovej výstavy a zajtra mal osláviť 83 rokov. Namiesto toho prišla smutná správa.
http://kultura.sme.sk/c/7000839/zomrel-maliar-variacii-milan-laluha.html
Podpredseda Fideszu: Som za to, aby parlamentné voľby a voľby do EP boli zvlášť
10. novembra 2013 - (tasr)
Podpredseda maďarskej vládnej strany Fidesz Lajos Kósa - jeden z určujúcich politikov Fideszu - je zástancom toho, aby parlamentné voľby 2014 a voľby do Európskeho parlamentu, plánované tiež na budúci rok, sa konali zvlášť. Vyplýva to z rozhovoru, ktorý Kósa poskytol pre víkendového vydanie denníka Magyar Nemzet. Podľa maďarskej ústavy parlamentné voľby sa konajú každý štvrtý rok v apríli, prípadne v máji. Presný dátum stanovuje prezident. Agentúra Reuters sa v tejto súvislosti obrátila na prezidentskú kanceláriu, ktorá sa však k termínu parlamentných volieb nechcela vyjadriť. Podľa prieskumov verejnej mienky Fidesz má dlhodobo výrazne vyššiu podporu voličov než najsilnejšia opozičná Maďarská socialistická strana (MSZP). Kósa denníku povedal, že volebná kampaň Fideszu pre parlamentné voľby by sa mohla začať niekedy koncom januára, začiatkom februára. V kampani ráta Fidesz s pomocou 60.000-100.000 aktivistov. Na margo MSZP podpredseda Fideszu konštatoval, že Maďarsko by potrebovalo omnoho viac ľavicovú stranu, ktorá nie je právnym nástupcom Maďarskej robotníckej socialistickej strany (MSZMP), ako je to v prípade MSZP.
Maďarsko na rok čakajú troje volieb, parlamentné už v apríli
10. novembra 2013 - (tasr)
Parlamentné voľby v Maďarsku sa uskutočnia začiatkom apríla. V sobotu to uviedol podpredseda vládnej strany Fidesz Lajos Kósa. - „Na základe plánov sa parlamentné voľby budú konať začiatkom apríla, potom v máji voľby do Európskeho parlamentu a voľby do miestnych samospráv budú nasledovať na jeseň,“ povedal Kósa, ktorého citoval konzervatívny denník Magyar Nemzet. Presný dátum stanoví prezident János Áder, dlhoročný člen a bývalý predseda Fideszu. Na základe ústavy sa parlamentné voľby v Maďarsku konajú každé štyri roky v apríli alebo máji, väčšinou v nedeľu, čo znamená, že pravdepodobné sú dátumy 6. a 13. apríla. Na základe prieskumov verejnej mienky má Fidesz značný náskok pred hlavnými opozičnými socialistami, mnohí ľudia však ešte nie sú rozhodnutí.
Voľby v Nitrianskom kraji neboli o národnostnej nenávisti, ale o nezáujme voličov
http://www.aktuality.sk/clanok/240782/volby-v-nitrianskom-kraji-neboli-o-narodnostnej-nenavisti-ale-o-nezaujme-volicov/
Trebuľu volili maďarské strany a to rozhodlo myslí si Baeur
http://www.hlavnespravy.sk/volby-vuc-r-bauer-pri-vitazstve-z-trebulu-rozhodla-podpora-madarskych-stran/176305/
V Banskej Bystrici uspel „slovenský Jobbik“
http://www.hlavnespravy.sk/monitor-v-banskej-bystrici-uspel-slovensky-jobbik/176956/
Berényi: Fico pomohol maďarskou kartou k víťazstvu Kotlebu
http://hn.hnonline.sk/slovensko-119/berenyi-fico-pomohol-madarskou-kartou-k-vitazstvu-kotlebu-595552
Víťaz z Banskej Bystrice bude len na ozdobu
http://komentare.sme.sk/c/7016428/vitaz-z-banskej-bystrice-bude-len-na-ozdobu.html
Pre Kotlebu nevidíme les, na európske pomery na Slovensku je radikálov málo
http://ekonomika.sme.sk/c/7004033/pre-kotlebu-nevidime-les-na-europske-pomery-mame-radikalov-malo.html
Voľby do VÚC 2013 - výsledky
http://www.sme.sk/volby-vuc/2013/vysledky/
Županmi sú Frešo, Mikuš, Belica, Kotleba a Trebuľa
http://www.teraz.sk/slovensko/vysledky-2-kola-volieb-do-vuc/65563-clanok.html
V piatich krajoch Slovenska si ľudia dnes na druhý pokus volia predsedov
http://www.teraz.sk/slovensko/volby-kraje-vuc-druhe-kolo/65486-clanok.html
Voľby do VÚC
http://www.webnoviny.sk/krajske-volby-zupne-vuc-2013/?from=menu_subsection
Ficovu maďarskú kartu si niektorí analytici nevedia vysvetliť
http://aktualne.atlas.sk/ficovu-madarsku-kartu-si-niektori-analytici-nevedia-vysvetlit/slovensko/politika/
Etnické hranice
19. novembra 2013 - (Peter Morvay - komentare.sme.sk)
Pokrokom je, že sa niektorí slovenskí kandidáti pred župnými voľbami snažia osloviť aj maďarských voličov. Robia to však veľmi polovičato a povrchne. V župných voľbách majú hlasy maďarských voličov väčší význam aj pre slovenských kandidátov, dalo by sa teda očakávať, že budú pri hľadaní podpory odvážnejšie prekračovať etnické hranice domácej politiky. Z vážnych slovenských záujemcov o post župana to však vo väčšej miere robil len Tomáš Galbavý v nitrianskom VÚC. I jeho chvályhodná snaha však zároveň ukazuje, že hranice, po ktoré je slovenský politik v takejto veci schopný a ochotný zájsť, sú veľmi obmedzené. Aj v tom najlepšom prípade majú ďaleko k tomu, čo je zvykom vo vyspelejších demokraciách, kde sa kandidáti snažia aj svojím programom osloviť najrôznejšie skupiny občanov. Takéto polovičaté kroky nezmenia etnický charakter politických strán u nás, slovenských rovnako ani maďarských. Galbavý používal dvojjazyčné bilbordy, založil si (nie práve aktívny) maďarskojazyčný blog, objavil sa na predvolebných mítingoch maďarských strán a pozdravil prítomných v maďarčine. V ankete internetového serveru parameter.sk dokonca ako knihu, ktorú práve číta, uviedol dielo o spoločných slovensko-maďarských dejinách, medzi svojich obľúbených spevákov zaradil účastníčku maďarskej Megasztár a medzi svoje obľúbené jedlá kura na paprike. To však už naozaj znelo ako trochu trápna snaha zapáčiť sa voličovi. Oveľa podstatnejšie než gestá obmedzené na čas kampane však je, že aj Galbavý do svojho programu zaradil len jediný bod, o ktorom by sa akotak dalo povedať, že špecificky mieri na maďarských voličov. Sľubuje „obnoviť spoluprácu s maďarskými partnermi pri vybudovaní ipeľských mostov“. Nemá tam nič o podpore menšinovej kultúry, školstva či dvojjazyčnosti na župnej úrovni. Buď je to preto, lebo mu nedochádza význam týchto vecí pre príslušníkov menšiny, alebo to nerobí zo strachu, aby si tým naopak neodradil slovenských voličov. Podobne to bolo aj inde, kde sa slovenským stranám podarilo vytvoriť spoločnú koalíciu s Mostom a s SMK. Výnimkou by mohlo byť spoločné vyhlásenie predsedov strán Ľudovej platformy, ktorým aj dvaja slovenskí stranícki šéfovia Ján Fígeľ a Pavol Frešo podporili snahu obyvateľov Tešedíkova získať pre svoju obec späť jej historický názov Pered. Jeho vyznenie je však trochu nejasné. Pokrokom je tá časť, kde sa čudujú, že by sa menám obce mala priraďovať národnosť, sami ju však oslabujú prevzatím nezmyselného argumentu, že je názov Pered v poriadku, lebo „pochádza zo skrátenej verzie mena Prěděslav a patril jednému zo synov Svätopluka“. To je nielen nezmysel, (spomínaný syn je pravdepodobne rovnako reálna historická postava ako český univerzálny génius Jára Cimrman), ale aj zbytočný návrat k podstate nacionalistickej a ahistorickej vládnej požiadavky, že meno obce na Slovensku musí mať slovenský pôvod. Takže pokrok áno, na zásadnú zmenu si však ešte musíme počkať.
Premiér Fico vyzval Slovákov, aby nevolili maďarského župana
Ak sa môžu spájať maďarské strany, mali by spolu držať aj Slováci.
http://www.webnoviny.sk/slovensko/premier-fico-vyzval-slovakov-aby-nevo/758981-clanok.html
Tibor Mikuš: Maďarská karta bola na stole už dávno
http://www.hlavnespravy.sk/volby-vuc-t-mikus-madarska-karta-bola-na-stole-uz-davno/174004/
Slovák - Maďar - Trnavčan
http://hustava.blog.sme.sk/c/342731/Slovak-Madar-Trnavcan.html
Keď Budapešť mlčí
20. novembra 2013 - (Peter Morvay - komentare.sme.sk)
Smer robí veci, ktoré by kedysi Fidesz ostro kritizoval. Teraz sa Orbánovi viac oplatí mať rovnako populistického spojenca. Opisovať, že sa Robert Fico nijako nezmenil a je rovnaký nacionalista ako za prvej vlády, by bolo mrhaním papiera a zbytočným šírením elektronického smogu. Zaujímavejšia je otázka, prečo rovnaký nacionalizmus nevyvoláva rovnakú reakciu z Maďarska a prečo sú vzťahy Bratislavy a Budapešti aspoň podľa oboch vlád také skvelé. Ficove výroky z Trnavy sú len rétorickým doplnkom protimaďarských krokov jeho druhej vlády. Zredukovanie vicepremiéra pre menšiny na poverenca dobrého len na okrasu bolo jasným porušením sľubu zachovať status quo pred nástupom vlády. Rovnako ako puč z minulého týždňa, po ktorom má v rade vlády pre menšiny každá minorita len po jednom hlase. To, že bude mať pri hlasovaní menšina o počte niekoľko stoviek osôb rovnakú váhu ako skoro polmiliónová maďarská a len o trochu menšia rómska, umožní vláde kúpiť si za nejaké drobné pár mikromenšín a názory drobného zlomku vydávať za názor menšinových občanov na Slovensku. A ešte sa pokrytecky tváriť, že si to tak rozhodli sami príslušníci minorít. Sfalšovalo sa pôvodné kritické hlásenie úradu poverenca o stave menšín na Slovensku, mnohým maďarskojazyčným školám hrozí zánik, Hedvigu Malinovú stále šikanuje prokuratúra, klesajú peniaze na menšinovú kultúru a aj tie sa rozdeľujú stále viac na úkor Maďarov. Pokračovať sa dá dlho. Keby sa to isté dialo v prechádzajúcich rokoch za vlády Viktora Orbána a Fideszu, z Budapešti by prichádzal jeden ostrý protest za druhým, Maďarsko by hrozilo a žiadalo zásah medzinárodných organizácií. A ak by nacionalisti neboli práve pri moci, orbánovci by každú inú vládu v Pešti trikrát denne obvinili zo zrady národa, že na takéto útoky na súkmeňovcov dosť tvrdo nereaguje. A teraz ticho. Orbánovci akoby dávali za pravdu obľúbenej téze slovenských nacionalistov, že žiadne menšinové problémy nie sú, to si len maďarskí politici stále vymýšľajú. Stačí, že si prestali vymýšľať a je všetko v najlepšom poriadku. Je fajn, že nám uši neničí vzájomné prekrikovanie sa cez Dunaj, ticho však neumožnilo vyriešenie problémov, ale len ich prechodné zametenie pod koberec. Ak sa aj niečo prechodne zlepšilo zásluhou Radičovej vlády, Fico sa to urputne snaží zvrátiť naspäť k horšiemu. Má len šťastie, že sa táto hra dočasne hodí aj jeho kolegovi z Pešti. Spojenec s rovnako populistickou ekonomickou politikou je dnes pre Orbána v Európe dôležitejší, než tunajší Maďari.
Ako rodní bratia?
15. novembra 2013 - (Peter Morvay - Sme)
Most sa pred druhým kolom volieb trnavského župana ocitol v paradoxnej a hlúpej situácii. Nemôže nepodporiť Józsefa Berényiho, to by prekážalo veľkej časti jeho maďarských voličov. Pre bugárovcov je však ťažké odporučiť stranu, ktorá svoju kampaň opäť viedla hlavne proti nim a nazývala ich vírusom ohrozujúcim celú menšinu - pre spoluprácu so Slovákmi a pre nový ideový program Mosta navrhujúci mentálne osamostatnenie sa slovenských Maďarov od Maďarska. Ešte ťažšie je podporiť stranu, ktorá dala svoju aroganciu a absenciu súdnosti najavo i počas rokovaní o podpore, keď spolu s Orbánovým Fideszom nepodporila prijatie Mosta do Európskej ľudovej strany. V tomto prípade SMK neplnila len príkaz Fideszu, podraziť Most chcela sama a urobila to s gustom. Čiastočne je pochopiteľné i váhanie slovenskej opozície, či podporiť SMK. Jej argumenty občas zakrývajú len vlastný nacionalizmus či strach o svojich protimaďarsky orientovaných voličov, na váhanie sú však aj principiálne dôvody. Medzi SMK a doterajším županom Tiborom Mikušom nie je veľký rozdiel, fungovala medzi nimi tichá koalícia a to sa asi nezmení ani po voľbách. SMK síce nie je extrémistická strana, ako sa občas ozýva zo slovenskej strany napríklad pre jej požiadavku autonómie. V SMK je však veľmi silný krajne pravicový prúd, a jediné, čím zvyšok strany na extrémistov vo vlastných radoch reaguje, je popieranie ich existencie. SMK navyše nie je ani európska pravicová strana, nadšene chváli ekonomickú politiku Fideszu a jeho antidemokratické kroky, ktoré sú priamym popretím demokratických pravicových ideí. Podporiť jej kandidáta v druhom kole môže byť aj pre demokrata naozaj problém.
Voľby do VÚC 2013
Most podporí v druhom kole Maňku a Berényiho
http://www.hlavnespravy.sk/volby-vuc-most-podpori-v-druhom-kole-v-manku-a-j-berenyiho/169641/
Berényi stále tají, či má maďarské občianstvo
http://www.sme.sk/c/7002685/berenyi-stale-taji-ci-ma-madarske-obcianstvo.html
Oficiálne výsledky
http://www.aktuality.sk/volby-vuc-2013-vysledky/
Tragédiou volieb nie je Kotleba, ale účasť, tvrdí sociológ
http://www.webnoviny.sk/slovensko/tragediou-volieb-nie-je-kotleba-ale-u/754871-clanok.html
J. Berényi: Vítam podporu strany Most-Híd
http://www.hlavnespravy.sk/volby-vuc-j-berenyi-vitam-podporu-strany-most-hid/169289/
Smer získal takmer 40 percent poslancov, SDKÚ slabne
http://www.sme.sk/c/7000752/smer-ziskal-takmer-40-percent-poslancov-sdku-slabne.html
Župné voľby 2013
http://www.sme.sk/c/6953915/minuta-po-minute-caka-sa-na-prve-vysledky.html
Volieb do Vyšších územných celkov sa v Košickom kraji zúčastnilo 17,77 percenta oprávnených voličov. Ako dnes novinárov informoval podpredseda Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja (KSK) Peter Seman, z 642.153 zapísaných voličov bolo vo voľbách poslancov zastupiteľstva KSK odovzdaných 104.835 platných hlasovacích lístkov a vo voľbách predsedu KSK 99.818 platných hlasovacích lístkov. „Žiadny z kandidátov na predsedu KSK nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov a do druhého kola postúpil Zdenko Trebuľa za koalíciu Smer-SD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja SMK-MKP) a Most - Híd a Rudolf Bauer, ktorý kandidoval za stranu Konzervatívni demokrati Slovenska (KDS),“ povedal Seman. Informoval tiež, že v regionálnom parlamente bude 26 poslancov za Smer-SD, 15 poslancov za koalíciu KDH, Most - Híd, SDKÚ-DS, 11 nezávislých poslancov, štyria za SMK-MKP a jeden za KDS. Podľa zapisovateľky Volebnej Komisie KSK Melánie Kolesárovej sa voľby zaobišli bez incidentov a komisia nezistila žiadne porušenie volebného zákona.
Maďarská vládna KDNP oceňuje úspech SMK
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-kdnp-ocenuje-uspech-smk-vo-volbach-do-vyssich-uzemnych-celkov/169431/
Maďarské tajnosti
12. novembra 2013 - (Lukáš Fila - komentare.sme.sk)
Aj účasť Józsefa Berényiho v druhom kole župných volieb ukazuje, aká zlá bola naša reakcia na maďarský zákon o dvojakom občianstve. Dá sa diskutovať o tom, koľko informácií majú o sebe prezrádzať uchádzači o funkcie. Ale aby kandidát na župana nebol ochotný povedať, aké má občianstvo, to je asi úplná rarita. Nejasnosti okolo toho, či József Berényi má, alebo nemá maďarský pas, stavajú do zlého svetla jeho, ale aj Smer. Predseda SMK žiada o dôveru osminu ľudí krajiny, ale sám nie je natoľko úprimný, aby im povedal aspoň túto základnú vec. Nikde nie je napísané, že cudzie občianstvo má niekoho diskvalifikovať. Naopak, podľa zákona sa môže stať županom aj cudzinec. Po prípadnej strate nášho občianstva by síce nemohol ostať šéfom strany, ale politikovi viac svedčí otvorenosť a boj za svoje práva než schovávačky. No a potom je tu Smer, ktorý na konci svojej prvej vlády bleskovo schválil zákon, podľa ktorého stratí naše občianstvo každý, kto prijme nejaké cudzie, čo za tie roky postihlo všetkých možných, len nie nových maďarských občanov. V dôvodových správach vtedy písali, že udeľovanie maďarského občianstva je „bezpečnostným rizikom“, Fico hovoril o tom, že nemôže pripustiť, aby si tu niekto „vytvoril vlastnú enklávu“ a „posilňoval maďarskú identitu“. Teraz Berényi súťaží o vládu v celej župe a síce nevieme, ako to Smer myslel s tou bezpečnosťou, ale ak sa chystali na vojnu s Maďarskom, tak po mobilizácii ho budú mať priamo v bezpečnostnej rade kraja na frontovej línii. No tak nech sa ukážu, čo s tým ich zákon zmôže. Nič. Zákon mal od začiatku tri vlastnosti - bol zbytočne hysterickou reakciou na maďarskú provokáciu, postihoval poctivcov, ktorí sa sami udajú, a proti tajnostkárom ako Berényi bol úplne bezzubý. Koľko stoviek slovenských Nemcov, Čechov či Kanaďanov musí ešte stratiť občianstvo, kým si to Fico a Kaliňák priznajú?
Béla Bugár odmietol rokovať s SMK
http://www.teraz.sk/slovensko/bela-bugar-smk-most-hid-rokovanie/64361-clanok.html
Figeľ: Logom EĽS je most a tento symbol má v sebe aj jej nový člen Most-Híd
http://www.hlavnespravy.sk/figel-logom-els-je-most-a-tento-symbol-ma-v-sebe-aj-jej-novy-clen-most-hid/170489/
Most-Híd sa stal členom EPP, Fidesz ani SMK s prijatím nesúhlasili
http://www.hlavnespravy.sk/politika-most-hid-sa-stal-clenom-epp-fidesz-ani-smk-s-prijatim-nesuhlasili-3/170762/
B. Bugár už po druhý raz doviedol stranu, ktorej šéfuje, do rodiny EĽS
http://www.hlavnespravy.sk/eu-b-bugar-uz-po-druhy-raz-doviedol-stranu-ktorej-sefuje-do-rodiny-els/170741/
Ďalšie kolo medzi SMK a Mostom
11. novembra 2013 - (Peter Morvay - komentare.sme.sk)
József Berényi postúpil do druhého kola volieb župana najmä vďaka nízkej účasti a SMK to veľmi nepomôže. Boj medzi oboma stranami v rámci maďarskej menšiny je stále nerozhodný. - Úspech svojho predsedu Józsefa Berényiho vo voľbách župana v Trnavskom kraji vydáva SMK za obrovské víťazstvo a strana sa ho bude snažiť propagandisticky maximálne využiť. Na prvý pohľad je postup kandidáta mimoparlamentnej strany do druhého kola naozaj veľký triumf. Na druhý pohľad sa však Berényimu podarilo len to, čo aj Mariánovi Kotlebovi a z veľkej časti aj z rovnakých príčin - pre extrémne nízku volebnú účasť a schopnosť mobilizovať vlastných, často dosť fanatických prívržencov. V SMK navyše v sobotu tŕpli od strachu skoro do konca sčítania hlasov. Nechýbalo veľa a museli by napnúť všetky sily na vysvetlenie obrovského symbolického debaklu. Kandidát Mosta-Hídu József Nagy nad Berényim dlho viedol a nakoniec zaostal len o 165 hlasov (0,21 percenta). Pre tretí rok mimoparlamentnú SMK pritom bol vnútromaďarský súboj s Mostom azda aj dôležitejší než to, koľko župných poslancov celkovo získa. Vnútromaďarský súboj však stále zostáva nerozhodný. Voľby v podstate potvrdili doterajšie rozdelenie „loveckých revírov“ a poľa pôsobnosti medzi obidvomi stranami. A to zase kopíruje rozdelenie existujúce už medzi dvomi krídlami ešte jednotnej SMK.
Len zdanlivý úspech
Napriek zdaniu nedopadli voľby pre SMK veľmi úspešne. Jej predseda pasujúci sa (a z Budapešti pasovaný) za jediného ozajstného lídra tunajších Maďarov ledva predbehol v menšinovej komunite stále málo známeho Nagya. Oproti výsledku z roku 2009 získala SMK o dvoch župných poslancov menej. Spokojnosť v strane vysvetľuje len to, že očakávala ešte horšie straty v prospech Mostu. Bugárova strana sa síce výrazne posilnila, namiesto dvoch župných poslancov ich má 17, v rámci menšiny však stále nemá zďaleka taký pevný a odhodlaný volebný tábor ako SMK. Nových poslancov Most nezískal len na úkor SMK, darilo sa mu lepšie osloviť aj slovenských voličov. Most tak stále ako-tak funguje len na celoštátnej úrovni a vlastne ho nič iné ani nezaujíma. Chýbajú mu regionálne a miestne štruktúry, okrem Zsolta Simona nemá výrazné regionálne tváre (Nagy má po sobote šancu stať sa ďalšou). Jeho politici sú aj vo svojich rodných regiónoch známi skôr ako (väčšinou nie práve populárni) „podnikatelia“. SMK je naopak obrátená dovnútra komunity, je stranou miestnych organizácií a regionálnych štruktúr. Pre Maďarmi obývanú obec na juhu Slovenska je typické, že má riadnu miestnu organizáciu SMK, kým Most tam má maximálne niečo nazývané klubom či združením sympatizantov, a aj to funguje len formálne. SMK sa navyše opiera o to, čo sa v menšine považuje za občiansku sféru a čo je väčšinou len pobočkou strany a pomáha ju pred voľbami propagovať. Extrémnym príkladom je najmasovejšia menšinová organizácia Csemadok, na čele ktorej stojí bývalý podpredseda SMK a i dnes člen jej republikovej rady Gyula Bárdos. SMK tiež mediálne i finančne masívne podporuje súčasná maďarská vláda. Predchádzajúca spravodajkyňa budapeštianskych „verejnoprávnych“ televízií prišla o prácu pre opakované sťažnosti politikov SMK, ktorých rozzúrila tým, že oslovovala aj politikov Mosta - darmo argumentovala, že sú jedinými maďarskými politikmi v parlamente a za Ivety Radičovej aj vo vláde.
Rozdiel sa zmenšil
Napriek všetkým výhodám však SMK nad Mostom zvíťazila oveľa menším rozdielom, než v roku 2009 a vývoj sa neuberá pre ňu pozitívnym smerom. Strana dokázala mobilizovať svojich odhodlaných sympatizantov, čo pri celkovo nízkej účasti stačilo na Berényiho výsledok. Nedokázala však už prilákať k urnám ani väčšinu tunajších Maďarov. Účasť v maďarských oblastiach bola väčšinou vyššia, než celoslovenský priemer, ale len mierne a zďaleka to neplatilo všade. Most pritom získal väčšiu časť týchto hlasov než pred štyrmi rokmi. Miestni politici SMK sú zdesení nízkou volebnou účasťou aj v skoro čisto maďarských obciach, kde všetko už jednu generáciu riadia len oni a kde sa všetko točí len okolo nich. Veľmi nepomohlo ani postavenie vlastného kandidáta na župana, ktorým SMK sledovala práve prebudenie maďarských voličov. SMK nevyhrala nad Mostom dosť výrazne, aby sa mohla nazývať jediným zástupcom komunity, o čo jej najviac šlo. Strana sa stále viac uzatvára do seba a do menšinovej komunity a je úplne závislá od Fideszu Viktora Orbána. Nemá žiadnu záruku, že jej silná pozícia na lokálnej úrovni v malej časti Slovenska ešte niekedy pomôže aj do parlamentu. Jej koaličný potenciál navyše stále klesá.
SMK nie je nenahraditeľná
Výsledky župných volieb nepotvrdili ani obľúbené tvrdenie SMK, že sa bez nej na Slovensku nepodarí zostaviť budúcu pravicovú vládu. Tomášovi Galbavému v Nitrianskom kraji nepomohlo ani to, že ho podporili obe maďarské strany. Maďarské hlasy by dokonca nestačili ani na víťazstvo v trnavskej župe, ak by sa tam pravica dohodla na jedinom kandidátovi. Zďaleka nie všetci maďarskí voliči SMK (ale i Mostu) by podporili spoločného slovenského kandidáta a málo slovenských voličov by hlasovalo pre maďarského župana. Slovenská opozícia musí spolu s Mostom zozbierať dosť síl na porazenie Smeru sama. A keď to dokáže, pravdepodobne sa už bez SMK zaobíde, aj keby sa tá do parlamentu dostala.
Peniaze na kultúru menšín sa budú rozdeľovať po novom
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/298695-peniaze-na-kulturu-mensin-sa-budu-rozdelovat-po-novom/
Maďarsko odmieta slovenský návrh školskej reformy
8. novembra 2013 - (Gregor Martin Papucsek - Rádio Slovensko)
Maďarská stála konferencia - spoločné fórum maďarských parlamentných strán a predstaviteľov maďarských menšín jednohlasne stanovila úlohy v oblasti takzvanej národnej politiky a vyzvala na riešenie problémov maďarských menšín v okolitých krajinách. V súvislosti so Slovenskom odmieta návrh školskej reformy. Záverečné vyhlásenie z maďarskej stálej konferencie prijali účasti konsenzom. Informuje vicepremiér Zsolt Semjén, ktorý poznamenáva, že takýto súlad je vzácny a dávno sa neprejavil po maďarsko-maďarskej línii. Prvoradý je všeobecný súhlas s tým, že zahraničným Maďarom patrí maďarské občianstvo a s občianstvom aj volebné právo. Rovnaký konsenzus sa prejavuje v otázke autonómie, dodáva Semjén. Maďarským menšinám žijúcim v bloku patrí územná a kultúrna autonómia. Dokument obsahuje jednotlivé úlohy podľa častí národa, to je formulácia z vyhlásenia. Maďarská stála konferencia tak odmieta návrh reforiem, ktoré chce zaviesť slovenský rezort školstva, pretože ich realizácia by viedla k masovému zatváraniu maďarských škôl.
Krajania sa pri bryndzových haluškách zídu v máji 2014 na Donovaloch
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2921/krajania-sa-pri-bryndzovych-haluskach-zidu-v-maji-2014-na-donovaloch
Terchovskú muziku zapíšu do zoznamu UNESCO
http://zilina.sme.sk/c/7028888/terchovsku-muziku-zapisu-do-zoznamu-unesco.html
Video - Nebeská muzika:
http://www.youtube.com/watch?v=fsA0Tr7OdIg&feature=player_embedded
Lajos Bokros: Na eure až tak nezáleží
Podstatou demokracie sú funkčné inštitúcie, bez nich nie je blahobyt ani slobodný trh
5. decembra 2013 - (Michal Lehuta, Ján Záborský - Trend)
Bol ministrom financií Maďarska a jedným z najuznávanejších stredoeurópskych reformátorov. V súčasnosti je poslancom Európskeho parlamentu a v Maďarsku založil stredopravú stranu, ktorá chce zjednotiť opozíciu proti mocenskému monopolu Viktora Orbána. Napriek ťažkej situácii v Európskej únii aj v Maďarsku sa takmer stále usmieva. Ale hlavne verí, že ľudia majú moc obe situácie zvrátiť k lepšiemu. Napriek rokom neustálych politických bojov je Lajos Bokros večným optimistom.
- Na konferencii inštitútu INEKO ste analyzovali vplyv eura na hospodárstva krajín východnej Európy. S akými výsledkami?
- Pozrel som sa na to, či sa krajiny strednej a východnej Európy, ktoré prijali euro a ktoré ho neprijali, výrazne líšia. Ale zobral som si tri a tri - Poľsko, Česko a Maďarsko proti Estónsku, Slovensku a Slovinsku. Samozrejme, časový rámec je veľmi krátky, pretože aj Slovinsko má euro len sedem rokov. To je málo na definitívne posúdenie. Zhodli sme sa, že pre Slovensko bolo prijatie eura výhodné. Nanešťastie prišlo v rovnakom čase ako finančná a dlhová kríza. Takže mnoho výhod ešte len pocítime, napríklad vo forme priamych zahraničných investícií, obchodu, rastu a pracovných miest. Preto môžu niektorí spochybňovať, či bolo pre Slovensko výhodné vstúpiť. Ja som veľký podporovateľ eura. Podľa môjho názoru z neho Slovensko prosperovalo, aj keď nie do veľkej miery.
- Prečo európske ekonomiky vyšli z krízy tak rozdielne?
- Najdôležitejšia je kvalita miestnych inštitúcií. Ak máte dobré inštitúcie - nielen vládu, ale aj centrálnu banku, súdnictvo, ústavný súd, málo korupcie, transparentnosť, úprimnosť -, potom toto urobí oveľa viac ako prijatie eura. V krajinách s kvalitnými inštitúciami je aj vyššia dôvera investorov, ktorí prídu, vytvoria pracovné miesta a máte rast. Konvergencia k EÚ prebieha v niektorých krajinách s eurom, v iných aj bez neho. Poľsko nezažilo recesiu ani v roku 2009 a nemá euro. Maďarsko, na druhej strane, stratilo konkurencieschopnosť a úroveň investícií je veľmi nízka, preto zaostávame. Slovensko prilákalo veľa zahraničných investícií, aj keď nezamestnanosť je stále vysoká. V kríze už nemohlo oslabiť svoju menu, vstúpilo do eurozóny vo veľmi zlom období. Slovinsku sa však darí oveľa horšie - je v recesii, jeho banky sú na hrane bankrotu, pretože táto krajina sa o ne od revolúcie nezaujímala a neprivatizovala. Kvalita vládnutia je kľúčová - nie členstvo v eurozóne. Dánsko a Švédsko sú mimo, ale aj tak majú veľmi zodpovedné politiky, lebo majú veľmi dobré inštitúcie. Grécko, Portugalsko, Taliansko - ako sú na tom tam? Majú veľa korupcie, veľké neefektívne sociálne štáty, vysoké mzdy. Nie je to teda eurom.
- A čo situácia v Maďarsku?
- Pred pol rokom som založil novú politickú stranu - Hnutie za moderné Maďarsko a chcem zdôrazniť slovo „moderné”. Moderné znamená vrátiť sa k tomu, kde sme začali - trhová ekonomika, sloboda voľby, sloboda podnikania, obchodu, otvorená spoločnosť a demokracia. Nič z toho dnes v Maďarsku neexistuje. Súčasná vláda ničí rovné pravidlá hry trhovej ekonomiky a búra všetky inštitúcie právneho štátu. To musíme zvrátiť. Ani v najhorších snoch som si nevedel predstaviť, že také niečo sa môže v Maďarsku udiať. Nanešťastie sa to už stalo a teraz je našou úlohou vrátiť krajinu na cestu modernizácie.
- Takže zmeny, ktoré nastali, nie sú podľa vás nezvratné.
- Nezabudnite, že sme členom EÚ, ľudia môžu voľne odísť. A to sa aj deje. Maďarsko bolo jednou z mála krajín, ktoré po vstupe do únie nezažili masovejšiu emigráciu obyvateľstva. Väčšie odchody nastali až v roku 2010. Teraz odchádzajú mladí, talentovaní, vysokovzdelaní ľudia do Nemecka, Veľkej Británie, Rakúska. Hovorievame, že Londýn je druhým najväčším maďarským mestom. Veľká časť nášho národného pokladu - ľudského kapitálu - opustila krajinu. Pre tých, ktorí ostali, je tak život ešte zložitejší.
- Osobná otázka: na začiatku 90. rokov ste zavádzali to isté, čo vyhlasujete teraz - voľný trh, demokratické inštitúcie. Aký je to pocit, po dvoch desaťročiach bojovať v tej istej krajine znovu za rovnaké zmeny?
- Sám som prekvapený. Na budúci rok budem mať šesťdesiat a nikdy som si nemyslel, že budem musieť začínať od začiatku. Ale úprimne: mám šťastie v tom, že môj život nijako nezávisí od maďarskej vlády. Môj príjem, zdravie, budúcnosť - na nič z toho nemajú dosah. Mám dve skvelé práce - Európsky parlament a učenie na Stredoeurópskej univerzite. Teraz cítim, že je občianskou povinnosťou vplyvných ľudí strednej triedy, aby spoločnosti niečo vrátili. Kto iný by to mal spraviť? Mnoho domácich podnikateľov je zastrašovaných vládou, mnoho zahraničných investorov vláda vyhnala preč z krajiny, takmer všetci štátni a verejní zamestnanci sú pod tlakom - kto by teda mal organizovať opozíciu? Už len tí, ktorí si to dovoliť môžu. Chápem, že konzervatívno-liberálna strana zastávajúca voľný trh, ako tá moja, nebude mať masovú podporu, ale je potrebná pre politickú a demokratickú kultúru. Tá je veľmi tenká a krehká. My predsa máme všetky demokratické inštitúcie, ale aby demokracia fungovala, potrebujete hlavne demokratov. Vysoko vzdelaných ľudí, ktorí chápu, čo je v stávke. Ťažko pracujúci na to nemajú čas, pretože v kríze sa naozaj narobia, aby zabezpečili rodinu - často robia aj dvakrát viac ako kedysi za rovnaký plat. Bez slobody nie je chlieb. A politická demokratizácia ide ruka v ruke s uvoľňovaním trhu.
- Ak opozícia vyhrá, čo by mali byť prvé kroky? A aké postupy sú podľa vás prijateľné vo fiškálnej konsolidácii?
- Vôbec prvými vecami musí byť obnovenie právneho štátu a demokracie v Maďarsku. To je oveľa podstatnejšie než hospodárska politika. Zmena ústavy, posilnenie nezávislosti súdov - musíme prakticky od základov prestavať všetky inštitúcie. To sa nedá spraviť za noc. A pomedzi to musíme upratať neporiadok v podobe ekonomického dedičstva. V oblasti fiškálnej konsolidácie nepotrebujeme znižovať deficit, ten je nízky. Jediná vec, ktorú V. Orbán pochopil, bolo, že ak bude míňať viac, než krajina zarobí, tak zbankrotuje. A nakoniec aj Európska komisia ho upozornila, že v procese privysokého deficitu nemôže ostať večne. Maďarsko v ňom pritom bolo od momentu vstupu do únie. Deväť rokov je európsky rekord. Vláda dvíhala dane namiesto znižovania výdavkov, takže rozpočet je obrovský, príliš veľký na takú chudobnú krajinu. Vo výdavkoch je to polovica HDP, výrazne viac, než má Slovensko. Takže jednou z vecí by bolo zníženie rozpočtového prerozdeľovania príjmov - to vyžaduje daňovú, zdravotnícku, sociálnu aj vzdelávaciu reformu. Aj dôchodkovú reformu, ktorú Orbánova vláda zničila, treba oživiť. Znárodnené spoločnosti bude treba znovu sprivatizovať. Bude to veľká výzva, otázkou je, či sa opozícia dokáže dohodnúť. Snažím sa, aby sme mali vo voľbách šancu - zo spolupráce vylučujeme len nacistický Jobbik, z morálnych dôvodov. Ak by sme aj nezískali ústavnú väčšinu, dokážeme robiť významné zmeny.
- Podporujete aj euro pre Maďarsko? Obyvatelia majú veľký objem úverov vo švajčiarskych frankoch...
- To však nie je problém eura. Jedným z dôvodov, prečo máme v Maďarsku teraz také problémy, je, že krajina nevstúpila do eurozóny. Ak by sme tam boli, tieto problémy by neboli. Ako sa hovorí, nemôžete mať koláč a zároveň ho zjesť. Ak vláda chce mať väčšiu flexibilitu pomocou vlastnej meny, na jej znehodnotenie, čo sa stalo aj v Maďarsku, musí sa za to zaplatiť tým, že dlh denominovaný v zahraničnej mene, ako hypotéky, výrazne vzrastie. Stále si však myslím, že pre Maďarsko by bolo bývalo výhodné prijať euro už skôr. Ale súčasná vláda tam vstúpiť nechce, vyhovára sa na súčasnú neistotu, na to, že chudobnejšie krajiny tam museli zachraňovať bohatšie.
- Ako hodnotíte rozhodnutia zachraňovať krajiny vo finančných problémoch? Slovenská vláda na tejto otázke padla.
- Ťažko povedať, pretože na jednej strane Pakt stability a rastu, ako aj architektúra EÚ mali silný pilier, že krajiny sa zachraňovať nebudú. Keď sa Slovensko rozhodlo vstúpiť, nevedelo, že neskôr bude musieť platiť bohatším krajinám za ich vlastnú rozpočtovú nezodpovednosť a chyby v hospodárskej politike. Nechcem znieť arogantne, lebo toto bol politický proces. Ekonomické argumenty nie sú všetko, hlavne vo veľkých existenčných problémoch. Čiže dá sa pochopiť aj názor, že iná cesta nebola, lebo inak by kredibilita celej eurozóny padla. Chybou bolo spájať grécky bankrot so stabilitou meny a opustením eurozóny. Bankrot Grécko zažilo viac ako desaťkrát v posledných dvesto rokoch. Bankrot je pozitívnou súčasťou kapitalizmu. Ak je prítomná uveriteľná hrozba bankrotu, potom sa ľudia správajú efektívnejšie. Rozdiel medzi firemným a štátnym bankrotom je, že firemný sa môže skončiť likvidáciou, ale štátny nie. Ale to nie je argument proti bankrotu, ktorý znamená, že straty treba absorbovať a začať odznovu. Nanešťastie, západoeurópske krajiny nevedeli vysvetliť svojim občanom, že grécky bankrot by nebol koncom sveta. A pravdepodobne nechceli absorbovať z toho vyplývajúce straty, lebo to by ohrozilo tamojšie banky. Otázkou dnes je, či to Grécko zvládne bez tretieho záchranného balíka. Môj názor je, že nie. Čiže skôr či neskôr, keďže grécky dlh dosahuje 175 percent HDP, bude pravdepodobne nevyhnutné jeho časť odpustiť.
- Na náklady európskych daňových poplatníkov?
- Áno, ale to sa deje tak či tak. Otázka je, na koho sa tie straty rozdistribuujú. Pretože straty tam sú. To je štátny bankrot. Samozrejme sa to ťažko politicky predá, nielen v Grécku, ale aj v Nemecku.
- Ste členom Európskeho parlamentu, kde sa takéto európske otázky riešia každý deň. Ako to tam vyzerá s toľkými národnými záujmami?
- V parlamente je to viac o ľavici verzus pravici, nie o národných postojoch. Je zaujímavé, že ani medzi gréckymi europoslancami nenájdete jednotu, proti Nemcom napríklad. Deliaca čiara je ideologická, ide o otázku, či je rozpočtové šetrenie dobrou politikou alebo nie. Samozrejme, ľavičiari a niektorí pravicoví populisti tvrdia, že nie, že škrtanie len zhoršuje ekonomickú situáciu a v konečnom dôsledku zhoršuje recesiu a štátne zadlženie. Skutočná otázka však je, či krajiny vôbec takúto alternatívu majú. Ak krajiny nešetrili pred krízou, keď bola ekonomická situácia dobrá, a robili teda procyklickú politiku, nemajú na výber len robiť procyklickú politiku aj dnes, lebo naakumulovali príliš veľký dlh. Naopak, iba tie krajiny, ktoré robili proticyklickú (zodpovednú) rozpočtovú politiku už pred krízou, si ju môžu dovoliť robiť aj teraz.
- Čiže neveríte, že európske inštitúcie dokážu vymôcť to, na čom sa dohodli?
- Nie, to nedokážu. Pretože samotná architektúra Európskej únie na to nie je stavaná. Suverenita je stále v rukách národných parlamentov a vlád. Ak chcú robiť nezodpovednú politiku, budú to robiť, nikto im v tom, nanešťastie, nedokáže zabrániť.
- Riešenie prostredníctvom fiškálnej únie, spoločného rozpočtu, je nerealistické?
- Po tom nie je žiaden dopyt. Ani v krajinách, ktoré majú kvalitnú verejnú správu. Fiškálna únia môže mať rôzne podoby. Súhlasím s Ivanom Miklošom, ktorý hovorí, že fiškálna únia pravdepodobne nebude znamenať nič viac ako koordinácia rozpočtových politík. Určite nedôjde k zospoločňovaniu existujúcich dlhov, nebudú na to eurobondy. Určite nebude veľký spoločný rozpočet. A ak toto nemáte, stále to nebude federálne usporiadanie. S ktorým by som dokázal žiť, ale aby bolo konzistentné, musíte povoliť štátne bankroty. Lebo inak v takom systéme nebude žiadna disciplína.
- Nie je dopyt ani po nejakom implicitnom spoločnom ručení za rozpočtové politiky?
- Nie je. Ak sa pozrieme na to, čo sa deje v Nemecku, ktoré je azda najdôležitejšou krajinou, tamojší ústavný súd rozhodol, že žiadne zadlžovanie na európskej úrovni nemôže nastať bez explicitného súhlasu nemeckého parlamentu. A po nedávnych voľbách v Bundestagu ani nie je žiadna vôľa na vyššie dlhy. To možno pozorovať aj na tom, ako sa riešila cyperská kríza. Tam sa politici pýtali, prečo majú zachraňovať ruských oligarchov, ktorí mali peniaze v cyperských bankách.
- Spomínali ste, že rast je liekom na dlhovú krízu. No ako sa k nemu v EÚ dopracovať? Teraz sa všetci tešia z jednopercentného rastu, ale to je na oživenie dosť málo.
- Poviem to takto: Európa musí znovu získať celkovú konkurencieschopnosť. Musí vedieť pritiahnuť zahraničný kapitál. Potrebujeme efektívne investície a udržateľné pracovné miesta. A nehovorím len o periférnych krajinách. Aj v krajinách ako Francúzsko môžeme vidieť odkladanie a vyhýbanie sa reformám, ktoré už mali byť dávno spravené. Druhá najväčšia krajina eurozóny je politicky sklerotická, nedarí sa jej presvedčiť jej vzdelaných obyvateľov, prečo treba prijať zásadné zmeny. Súčasný prezident spravil len málo efektívne úpravy, ktoré nezlepšili hospodárstvo a tým ani jeho podporu. Francúzsko a celá Európa takto stráca svoje hospodárske postavenie a váhu - celkom logicky, keď Čína rastie siedmimi percentami a EÚ len jedným. A EÚ stráca aj voči USA - vo flexibilite, zdraví bankovníctva, verejnom dlhu. Historickou otázkou pre nás vo Vyšehradskej štvorke preto je: Pripojili sme sa k civilizácii na zostupe alebo by sme mali byť tou silou, ktorá ju opäť oživí?
Lajos Bokros (59) je maďarský ekonóm a europoslanec. Od apríla 2013 je predsedom novozaloženého Hnutia za moderné Maďarsko, liberálno-konzervatívnej strany snažiacej sa vystriedať vládu Viktora Orbána po jarných parlamentných voľbách v budúcom roku. V rokoch 1995 - 1996 bol L. Bokros maďarským ministrom financií.
„Piesne moje, piesne...“ v Stredisku pilíšskych Slovákov
Mlynky, 16. novembra 2013 - Audio: www.oslovma.hu/XXX/MlynKota.mp3 - II. Celoštátny slovenský národnostný folklórny festival a celoštátna kvalifikačná prehliadka KÓTA. - Slovenské národnostné spevácke skupiny, cirkevné zbory, hudobné telesá, sólisti, skupiny ľudovej hudby a slovenské folklórne súbory v Maďarsku. - Foto: www.oslovma.hu
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.499589263473388.1073741866.147596498672668&type=1
Združenie a regionálne kultúrne stredisko pilíšskych Slovákov
Mimoriadne Valné zhromaždenie Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov (ZRKSPS) sa konalo 11. novembra 2013 v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch (Pilisszentkereszt). Členovia VZ ZRKSPS si vypočuli správu o činnosti organizácie od zasadnutia v marci 2012, hovorili o ďalších aktivitách združenia a rozhodli o novom vedení ZRKSPS. Za predsedníčku Združenia prítomní jednohlasne zvolili Mlynčanku Martu Demjénovú (predsedníčku Slovenskej samosprávy v Mlynkoch), podpredsedníčkou ZRKSPS sa stala starostka obce Santov Eva Csicsmancaiová.
http://www.oslovma.hu/pilis-slovak.hu/o-zdruzeni/13-az-egyesueletrol/13-zdruzenie-a-regionalne-kulturne-stredisko-pilisskych-slovakov
ZRKSPS spája slovenské osady pilíšskeho regiónu, spoluorganizuje a koordinuje programy pre pätnásť Slovákmi obývaných osád Peštianskej a Komárňansko-Ostrihomskej župy. ZRKSPS ako regionálna občianska organizácia popri tom propaguje slovenské aktivity regiónu, pomáha miestnym slovenským aktivistom udržiavať a rozširovať vzájomné styky, ako aj styky s ďalšími slovenskými regiónmi krajiny a so Slovenskom. - Foto: www.oslovma.hu
Novou predsedníčkou ZRKSPS je Marta Demjénová
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2910/zdruzenie-pilisskych-slovakov-s-novym-vedenim
Združenie pilíšskych Slovákov si zvolilo nové vedenie
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-zdruzenie-pilisskych-slovakov-si-zvolilo-nove-vedenie/170184/
12. novembra 2013 - (tasr)
Novou predsedníčkou Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov (ZRKSPS) je Marta Demjénová. Rozhodli o tom delegáti mimoriadneho Valného zhromaždenia, ktoré sa konalo v pondelok v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch (Pilisszentkereszt). TASR o tom informoval člen predsedníctva ZRKSPS Imrich Fuhl. Za Mlynčanku Demjénovú, ktorá je súčasne aj predsedníčkou Slovenskej samosprávy v Mlynkoch, hlasovalo všetkých 27 prítomných členov združenia a zástupcov miestnych i obecných samospráv. Podpredsedníčkou ZRKSPS sa stala starostka obce Santov - Eva Csicsmancaiová. Účastníci valného zhromaždenia si vypočuli správu o činnosti organizácie od zasadnutia v marci 2012, hovorili o ďalších aktivitách združenia a rozhodli o novom vedení ZRKSPS. Terajšie mimoriadne valné zhromaždenie bolo podľa Fuhla nutné zvolať po tom, čo po vlaňajších voľbách sa vyskytli administratívne nedostatky vo vedení združenia. Podľa slov bývalého predsedu regionálnej organizácie Jozefa Havelku od posledného valného zhromaždenia, ktoré sa konalo v marci 2012, združenie zorganizovalo dve najväčšie tradičné spoločné akcie - regionálny slovenský fašiangový ples a Pešiu túru Pilíšanov Po spoločných chodníkoch, pričom v jednotlivých obciach sa konali tradičné, ale aj nové programy miestneho i regionálneho významu. ZRKSPS spája slovenské osady pilíšskeho regiónu, spoluorganizuje a koordinuje programy 15 Slovákmi obývaných osád Peštianskej a Komárňansko-Ostrihomskej župy. ZRKSPS, ako regionálna občianska organizácia, pritom propaguje aj slovenské aktivity regiónu, pomáha miestnym slovenským aktivistom udržiavať a rozširovať vzájomné styky, ako aj styky s ďalšími slovenskými regiónmi krajiny a so Slovenskom.
Gödöllő - „Sissin“ zámok
http://dromedar.topky.sk/cl/100310/500506/VIDEO-Godoll-----Sissin--zamok-v-Madarsku
Jeden z najpozoruhodnejších barokových komplexov 18. storočia
http://www.youtube.com/watch?v=9AplWmUrHuw&feature=player_embedded
Na Martina v Santove
Súťaž o najlepšiu pálenku, zaváraninu a lekvár, ochutnávka mladých vín, vernisáž výstavy, lampiónový sprievod…
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.497290870369894.1073741863.147596498672668&type=1
V Berinčoku na Martina
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=497655153666799&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1&ref=nf
V Mlynkoch nakrúcajú celoVečerný film (foto: oslovma.hu):
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=498032353629079&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1&ref=nf
Debrecín - Orgány mozgovo mŕtvej ženy po pôrode poskytli štyrom pacientom
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-organy-mozgovo-mrtvej-zeny-po-porode-poskytli-styrom-pacientom/170820/
Zväz Slovákov v Maďarsku oslávil 65. výročie svojho založenia
30. novembra 2013 - (tasr)
Najvážnejšou výzvou pre budúcnosť ZSM podľa predsedníčky Zväzu je úpadok slovenského národnostného školstva, vyučovania a povedomia.
Video:
http://media.monogram.sk/media/file?ac=tasr-vps&fid=20131130/20131030-163712-938023-hi.mp4
Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM), ktorý je najväčšou slovenskou spoločenskou organizáciou v krajine, oslávil 30. novembra 2013 v Budapešti 65. výročie svojho založenia. Predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková v tejto súvislosti pre TASR uviedla, že najdôležitejšou vecou, ktorú zväz vo svojej histórii urobil a stále ešte robí, je združovanie, spolčovanie a udržovanie slovenskej národnosti v Maďarsku. „To znamená udržovanie slovenského národnostného povedomia prostredníctvom tých najrôznejších podujatí. Ja si myslím, že my máme zásluhy aj na tom, že vznikli slovenské národnostné samosprávy, lebo my sme vytvorili vlastne základ terajšieho samosprávneho systému. My sme tie živé bunky slovenského organizmu, ktorý v Maďarsku je,” dodala. ZSM v súčasnosti v rámci civilnej sféry plní stále významnejšiu úlohu spoločenskom dianí. Najvážnejšou výzvou pre budúcnosť ZSM podľa jej slov je úpadok slovenského národnostného školstva, vyučovania a povedomia. „Preto my robíme maximálne pre to, aby sme sa zaoberali slovenskými deťmi, slovenskou mládežou, ktorá je budúcnosťou pre slovenskú národnosť v Maďarsku,” zdôraznila Egyedová Baráneková. Na slávnostnom podujatí vystúpili slovenský spevokol a detská spevácka skupina Mlynky, žiaci z Dabašu, Čívu a Kestúca a folklórny súbor Železiar z Košíc. ZSM má v súčasnosti vyše 3000 členov v 85 miestnych pobočkách zväzu po celom území Maďarska. Pod pôvodným názvom Demokratický zväz Slovákov v Maďarsku (DZSM) bola táto organizácia založená 19. decembra 1948. Od januára 1949 sa zakladali jeho prvé miestne organizácie v Békešskej Čabe, Medeši, Poľnom Berinčoku, Veľkom Bánhedeši, Slovenskom Komlóši a Sarvaši a v decembri vznikla aj v Budapešti. Od 1. januára 1949 mal DZSM svoj vlastný týždenník, ktorý vychádzal pod titulom Naša sloboda a od 4. októbra 1957 pod menom Ľudové noviny, ktoré do r. 1996 patrili tejto občianskej organizácii.
Anton Paulik: Slováci v Maďarsku majú šancu na parlamentné zastúpenie
29. novembra 2013 - (tasr)
Podľa platných právnych noriem v prípade, že sa nepodarí zvoliť poslanca danej menšiny, existuje ešte možnosť zvolenia takzvaného parlamentného hovorcu. Národnostné menšiny žijúce v Maďarsku budú mať na budúci rok po 25 rokoch opäť možnosť zvoliť svojich zástupcov do maďarského parlamentu. Vo voľbách bude mať šancu na parlamentné zastúpenie aj slovenská menšina, povedal na konferencii „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?” v obci Mlynky (Pilisszentkereszt) zástupca generálneho riaditeľa národnostného odboru maďarského Ministerstva ľudských zdrojov Anton Paulik. Podľa jeho slov na budúci rok sa v Maďarsku budú konať tri voľby - do Európskeho parlamentu, do maďarského parlamentu, ako aj miestne voľby a národnostné miestne voľby. Termíny týchto volieb zatiaľ nie sú známe. Paulik pripomenul, že podľa platných právnych noriem v prípade, že sa nepodarí zvoliť poslanca danej menšiny, existuje ešte možnosť zvolenia takzvaného parlamentného hovorcu.
Audio (zvukový záznam) - Predseda ÚSŽZ Igor Furdík:
www.oslovma.hu/XXX/MlyKon13/03IgFurd.mp3
Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Igor Furdík informoval, že úrad pripravuje ešte v tomto roku novú koncepciu a následne na budúci rok pripraví aj zákon, ktorý bude odzrkadľovať nový pohľad na krajanskú problematiku. Odhaduje sa, že vo svete žije 2,7 milióna Slovákov, pričom po roku 1989 odišlo do zahraničia 270.000-300.000 Slovákov, dodal Furdík.
Účastníci konferencie - zástupcovia občianskej sféry a samosprávnych orgánov Slovákov žijúcich v Maďarsku - hodnotili súčasnosť a načrtli perspektívy života slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku. Rečníci na podujatí sa venovali najmä postaveniu Slovákov v Maďarsku v kontexte nových pohľadov na starostlivosť Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí, prípravám na volebný rok 2014, zmenám vo financovaní a aktuálnym otázkam národnostného školstva. Témou konferencie bolo aj zhodnotenie možností uplatnenia mladej slovenskej inteligencie v Maďarsku.
Video:
http://media.monogram.sk/media/file?ac=tasr-vps&fid=20131129/20131029-183959-408055-hi.mp4
Dušan Kunovac: Slovenská mládež v Maďarsku je v ťažkej situácii
Mládež má slabú, alebo žiadnu slovenskú identitu
Slovenská mládež v Maďarsku je vo veľmi ťažkej situácii, vyhlásil aktivista Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku Dušan Kunovac na konferencii “Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?”, ktorá sa konala 29. novembra 2013 v Mlynkoch. “Slováci v Maďarsku sú totiž v pokročilom veku, čo znamená, že moja generácia - tá vo veku medzi 20 a 30 rokov - väčšinou už má veľmi slabú, alebo žiadnu slovenskú identitu,” konštatoval Kunovac v rozhovore pre TASR. Podľa jeho slov uvedená kategória mladých ľudí už neovláda slovenský jazyk, lebo ich ho nenaučili starí rodičia ani rodičia. “Preto aj na tých úrovniach verejného života funkcie, ktoré teraz vykonávajú starší predstavitelia našej národnosti, sú v ohrození z hľadiska dorastu, keďže je jedna generácia, ktorá úplne vypadla medzi päťdesiatnikmi a medzi tridsiatnikmi. Bude veľmi ťažké postarať sa o dorast, aby funkcie niekto prevzal,” zdôraznil. Prvotným cieľom organizácie mladých Slovákov je podľa Kunovca znova aktivizovať mladých, nejakým spôsobom vzbudiť ich záujem o programy a akcie organizácie a časom z nich vytvoriť aktivistov, ktorí ďalej odovzdávajú tradície a budú sa aktívne podieľať na slovenskom národnostnom živote. Pripomenul, že v roku 2009 sa uskutočnila revitalizácia organizácie, pretože predtým bola aktivita jej členov roky veľmi slabá. “Odvtedy počet aktivistov vzrastá, naše programy sú čoraz viac navštevované a teda už aj verejnosť o nás vie a ráta s nami,” zdôraznil Kunovac. Z aktivít vyzdvihol tradičný každoročný futbalový turnaj Dolnozemský pohár s účasťou 120-150 mladých ľudí, ktorí vytvoria osem až desať tímov. Stálymi účastníkmi turnaja sú Slováci z Békešskej Čaby, Slovenského Komlóša, Budapešti, Mlynkov, Černe (Bakoňa) a v posledných rokoch spolupracujú aj s nemeckou mládežou v Maďarsku. “Samozrejme, kladieme veľký dôraz aj na vytváranie identity pomocou rôznych tvorivých dielní, táborov, stretnutí, kde hlavným cieľom je, aby sa mládežníci spoznali a na druhej strane, aby sme niečo aj vytvorili. Spoločne riešime otázky, kto prevezme funkcie v kultúrnych inštitúciách,” uzavrel Dušan Kunovac.
Slováci žijúci v Maďarsku zhodnotia svoju perspektívu na konferencii v Mlynkoch
28. novembra 2013 - (tasr)
www.oslovma.hu/XXX/MlyZ13Ko.pdf
Zhodnotenie súčasnosti a načrtnutie perspektívy života slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku bude hlavnou témou konferencie „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?”, ktorá sa uskutoční v piatok 29. novembra v obci Mlynky (Pilisszentkereszt). Moderátor konferencie Imrich Fuhl v tejto súvislosti pre TASR uviedol, že podujatie zorganizoval Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) v snahe pokračovať v začatom dialógu, pričom tradíciu výročných konferencií o stave Slovákov v Maďarsku oživili v roku 2011 a vlani ju tiež úspešne realizovali. Účastníci konferencie sa budú venovať najmä postaveniu Slovákov v Maďarsku v kontexte nových pohľadov na starostlivosť Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí, prípravám na volebný rok 2014, zmenám vo financovaní a aktuálnym otázkam národnostného školstva. Témou konferencie bude aj zhodnotenie možností uplatnenia mladej slovenskej inteligencie v Maďarsku.
„Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“
Konferencia ZSM v Mlynkoch - 29. novembra 2013
Pozvánka a program: www.oslovma.hu/XXX/MlyZ13Ko.pdf
Zväz Slovákov v Maďarsku v úsilí pokračovať v začatom dialógu - po oživení tradície v roku 2011 a pred rokom tiež úspešne realizovanej konferencii - aj v tomto roku usporiada konferenciu pod názvom „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“. Cieľom podujatia je o. i. zhodnotenie súčasnosti a načrtnutie perspektívy života slovenskej národnosti v Maďarsku, spoločné hľadanie odpovedí na najpálčivejšie otázky súčasnosti a budúcnosti našej Slovače. Účastníci konferencie sa budú venovať najmä postaveniu Slovákov v Maďarsku v kontexte nových pohľadov na starostlivosť Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí; prípravám na volebný rok 2014; zmenám vo financovaní a iným aktualitám národnostného školstva; činnosti slovensko-maďarských medzivládnych zmiešaných komisii a ich významu z hľadiska Slovákov v Maďarsku; niektorým súvislostiam slovenskej komunikácie v Maďarsku; možnostiam mladej slovenskej inteligencie v Maďarsku, pričom zostane primeraný priestor aj na otvorenú výmenu názorov, na diskusiu.
2011 - http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/584-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku
2012 - http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/896-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku
Slováci v Maďarsku
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slov%C3%A1ci_v_Ma%C4%8Farsku
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/slovaci_v_madarsku/flash1/flash1.htm
http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2009/1/5854/
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/159-nazory2-nazory2/1038-a-kormo-bytostne-otazky-slovakov-v-maarsku-i
Pozvánky
Prehliadka slovenských filmov v Budapešti a v Segedíne
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-zacina-sa-prehliadka-slovenskych-filmov-v-budapesti-a-v-segedine/169856/
Slovenský film v sľubnej kondícii
https://www.facebook.com/events/759888714036706/?ref=notif&notif_t=plan_user_invited
Dejiny maďarskej filozofie v Slovenskom inštitúte
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=498323426933305&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1
V. Medzinárodná divadelná prehliadka Spolu na javisku (i mimo neho) v Sarvaši
http://www.uszz.sk/sk/stranka/2929/v-medzinarodna-divadelna-prehliadka-spolu-na-javisku-i-mimo-neho-v-sarvasi
Slovenský Komlóš - Z pokolenia na pokolenie
Literárny večierok pri príležitosti 85. narodenín Juraja Antala Dolnozemského - Prezentácia zbierky Živé korene - Vernisáž výstavy Františka Zelmana - Slovenská základná škola - Evanjelický kostol a farský úrad - Dom remesiel - Foto: I. Fuhl - www.oslovma.hu
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.499366810162300.1073741865.147596498672668&type=1
Juraj Dolnozemský (85)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=498317650267216&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1
V Slovenskej základnej škole v Slovenskom Komlóši 14. novembra 2013 o 17. hod. sa bude konať literárny večierok pri príležitosti 85. narodenín básnika Juraja Dolnozemského. - Básnik a zberateľ hmotnej kultúry Slovákov v Maďarsku. Narodený: 14. 11. 1928 v Slovenskom Komlóši. Vlastným menom Juraj Antal. V rodisku pôsobil ako predseda miestnej organizácie Zväzu Slovákov v Maďarsku a ako významný spolupracovník mesačníka Komlóšsky hlásnik. Bol zakladajúcim členom Združenia slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku, je čestným členom Spolku slovenských spisovateľov. Dielo - básnické zbierky: Večerný dážď (1988), Ťarcha páperia (1994), November (1995), Doma (1998), Vernosť (2002), V okovách času (2006), Živé korene (2013). - „Naše dejiny neodškriepiteľné zostávajú verné, / do spomienok pradávnych zakorenené, / po svete roztrúsené, spiace v cintorínoch, / zvučiace v tuhých rýmoch.” (Už aj preto) - „Veď vernosť dopredu nádeje ženie. / Ja pevne verím v novuzrodenie!“ (Budapeštianskym Slovákom) - „Úspechy si sami musíme vydobyť / v najhlbšom vnútri ochraňovať vernosti zlatú niť!“ (Zlatá niť)
Priateľské stretnutie s básnikmi v Békešskej Čabe
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.500274253404889.1073741867.147596498672668&type=1
Čriepky zo života farára Michala Francisciho (1905-1980)
Národne uvedomelý Komlóšan pôsobil medzi Slovákmi v Cinkote a Békešskej Čabe ● Desaťročie redigoval Čabiansky kalendár ● Stál na čele Antifašistického frontu Slovanov v Maďarsku ● Písal o nepriaznivom národnom položení Slovákov v Maďarsku ● Bohatá dokumentačná a rukopisná pozostalosť:
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/166-historia3-historia3/1098-riepky-zo-ivota-michala-francisciho-1905-1980
Historický kalendár
9. novembra 1875
Uhorský minister vnútra K. Tisza zrušil Maticu slovenskú, uhorská vláda zakázala jej činnosť, zhabala jej všetok majetok a neskôr ho odovzdala tzv. Hornouhorskému maďarskému vzdelávaciemu spolku (FEMKA). Pokusy o obnovenie činnosti MS boli neúspešné. Pokračovali v nej však iné martinské spolky s celonárodnou pôsobnosťou. Činnosť MS bola obnovená 1. januára 1919.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Matica_slovensk%C3%A1
13. novembra 1895
Zomrel v Bratislave uhorský finančník a politik Tadeáš Príleský, zakladateľ Trenčianskej sporiteľne a Priemyselnej banky v Bratislave. Tým, že pochádzal zo starej slovenskej zemianskej rodiny, sympatizoval so slovenskými národnými snahami a usiloval sa zmierňovať napätie medzi Slovákmi a Maďarmi. Narodil sa v roku 1828 v Janíkovciach (dnes časť Nitry).
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tade%C3%A1%C5%A1_Pr%C3%ADlesk%C3%BD
15. novembra 2011
Zomrel v Bratislave historik Ladislav Deák, ktorý od roku 1962 pracoval ako vedecký pracovník v Ústave dejín socialistických krajín SAV. Hlavnou témou jeho bádania boli zahranično-politické problémy stredoeurópskych štátov a Juhoslávie v medzivojnovom období (1918-1939) a vzťahy medzi Československom a Maďarskom. Narodil sa 13. 1. 1931.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/152-aktuality2/572-slovensko-prilo-o-historika-ladislava-deaka
Neprekonateľný historik a vynikajúci polemik
http://www.slovenskyrozhlad.sk/neprekonate%C4%BEn%C3%BD-historik-a-vynikaj%C3%BAci-polemik,602.html
Ladislav Deák: Poznámky k demografii Slovákov v Maďarsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/166-historia3-historia3/573-ladislav-deak-poznamky-k-demografii-slovakov-v-maarsku
17. novembra
Deň boja za slobodu a demokraciu - Štátny sviatok SR - Medzinárodný deň študentstva - vyhlásil ho Medzinárodný zväz študentstva ako spomienku na rozpútanie fašistického teroru proti českým vysokým školám a ich študentom (1939).
17. novembra 1989
Začiatok Nežnej revolúcie: Na Václavskom námestí v Prahe sa konala študentská demonštrácia. Proti pokojnému sprievodu mestom na Národnej triede brutálne zasiahli komunistické bezpečnostné sily. Asi 500 ľudí utrpelo zranenia.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ne%C5%BEn%C3%A1_revol%C3%BAcia
Tublatanka - Pravda víťazí
http://www.youtube.com/watch?v=wuGC3VhPmgg
Jonáš Záborský (3. február 1812, Záborie - 23. január 1876, Župčany) bol slovenský básnik, prozaik, dramatik, historik, novinár, kňaz a teológ.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jon%C3%A1%C5%A1_Z%C3%A1borsk%C3%BD
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? / Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! / Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie, / a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. / Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu, / a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zaviažu. / Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? / Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“
(Jonáš Záborský v r. 1868)
20. novembra 1883
V Nitre sa konalo zakladajúce valné zhromaždenie Hornouhorského maďarského vzdelávacieho spolku (FEMKE). Spolok mal dopomôcť k maďarizácii slovenského obyvateľstva horného Uhorska.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Fariz%C3%A1cia
21. novembra 1883
Pred 130. rokmi sa narodil prvý slovenský pilot, Čabän Andrej Kvas
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/166-historia3-historia3/973-koch-a-kvas-zakladatelia-letectva-v-uhorsku
Slovenský priekopník letectva, ktorý lietal na strojoch vlastnej konštrukcie, pričom 1. augusta 1908 absolvoval prvý medzimestský let na území súčasného Slovenska medzi Bratislavou a Trnavou (45 km) za 58 minút vo výške 50-70 metrov.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/216
22. novembra 1877
Narodil sa významný maďarský básnik Endre Ady, tvorca modernej maďarskej lyriky (Krv a zlato, Na čele mŕtvych), novelista (Desaťmiliónová Kleopatra) a publicista. Zomrel 27. 1. 1919.
„...magyar, oláh, szláv bánat / mindigre egy bánat marad.“
„Tak, herolde ty svitajúcich časov: / nám v jednu vôľu načim túžby zliať...“
(Pavol Országh-Hviezdoslav)
23. novembra 1950
Zomrel v Bratislave katolícky kňaz a politik Ferdinand (Ferdiš) Juriga, svojrázny predstaviteľ slovenského národného hnutia v Uhorsku na začiatku 20. storočia. Narodil sa 12. 10. 1874.
F. Juriga: Žiadame sebaurčovacie právo pre slovenský národ!
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/dokumenty/178-dokumenty3-dokumenty3/1011-sebaurovacie-pravo-pre-slovensk-narod
60 rokov od veľkého triumfu Maďarov v Anglicku
http://futbal.pravda.sk/ostatne/clanok/300352-uplynulo-50-rokov-od-velkeho-triumfu-madarov-v-anglicku-pripomente-si-ho/
Video: http://www.youtube.com/watch?v=pMu2TnPuaO4
26. novembra 2010
Zomrel v Bratislave dramatik, básnik a spisovateľ Milan Ferko, autor literatúry pre deti a mládež, bývalý pracovník denníka Smena, Kultúrny život, Mladá tvorba, Slovenských pohľadov. Narodil sa 14. 12. 1929.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Ferko
1. decembra 1771
Zomrel v Čemeri (Csömör - Maďarsko) tajný radca Márie Terézie a strážca kráľovskej koruny Anton Grasalkovič (Grassalkovich), zostal po ňom napríklad palác v Bratislave, ktorý je v súčasnosti sídlom prezidenta SR. Narodil sa 6. 3. 1694 v Mojmírovciach.
Po stopách šľachtica Antona Grasalkoviča:
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/944-po-stopach-achtica-antona-grasalkovia
3. decembra 1837
Narodil sa básnik, prekladateľ, osvetový pracovník Karol Hrdlička. Ako evanjelický kňaz pôsobil v Békešskej Čabe a v Nadlaku. Je autorom náboženskej spisby a poézie. Prekladal z maďarčiny a nemčiny. Z diela: Falošní svätí alebo Nákaza Nazaretská a horké pilulky proti nej (zbierka, 1886).
Farár Karol Hrdlička vo Viniciach nad Jaminou:
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/950-farar-karol-hrdlika-vo-viniciach-nad-jaminou
5. decembra 1888
Zomrel v Budapešti lekár, historik umenia a zakladateľ pamiatkovej starostlivosti v Uhorsku Imrich Henszlmann, ktorý v rámci svojho štúdia venoval veľa pozornosti gotike na východnom Slovensku, najmä košickému Dómu svätej Alžbety. Svoje publikácie písal po maďarsky. Narodil sa v októbri 1813 v Košiciach.
6. decembra 1868
Panovník František Jozef podpísal tzv. národnostný zákon. Týkal sa obyvateľov Uhorska nemaďarskej národnosti s výnimkou Chorvátov, ktorí získali územnú a politickú autonómiu. Zákon vychádzal z doktríny jednotného politického národa a za štátny jazyk bola určená maďarčina.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Fariz%C3%A1cia
Aj evanjelici dnes slávia prvú adventnú nedeľu
http://www.hlavnespravy.sk/cirkvi-aj-evanjelici-dnes-slavia-prvu-adventnu-nedelu/179811/
Prvý sneh v Pilíši
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=503966189702362&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&theater
BestOf-oSlovMa-FotoGalérie
https://www.facebook.com/pages/oslovmahu/147596498672668?sk=photos_albums
Slovák v Maďarsku
www.oslovma.hu
Zväz Slovákov v Maďarsku oslávil 65. výročie svojho založenia
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.506799639419017.1073741871.147596498672668&type=1
X. Haluškový festival vo Veňarci
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.469818339783814.1073741855.147596498672668&type=1
AGR± rock (1985-1990)
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.408759209223061.1073741835.147596498672668&type=3
X. Regionálny slovenský národnostný deň v Šalgótarjáne
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.501483959950585.1073741869.147596498672668&type=1
Senváclav
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.396665210432461.1073741831.147596498672668&type=3
Jesenné listy
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.332894006809582.72830.147596498672668&type=3
Celoštátna slovenská samospráva (v Maďarsku)
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.392785977487051.1073741828.147596498672668&type=3
„Piesne moje, piesne...“ v Stredisku pilíšskych Slovákov
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.499589263473388.1073741866.147596498672668&type=3
Putovanie Gemerom a Malohontom
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.482964768469171.1073741861.147596498672668&type=3
Ján Bačúr - insitný maliar s novohradskými koreňmi
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.502307789868202.1073741870.147596498672668&type=1
Slovenský Komlóš - Z pokolenia na pokolenie - Juraj Dolnozemský
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.499366810162300.1073741865.147596498672668&type=1
Páči sa mi to
www.oslovma.hu

