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Menšinoví poslanci nie, iba hovorcovia
Preferujú svoju politickú identitu a nie národnostnú
[Rádio Slovensko - Rádiožurnál SRo - G. M. Papucsek - 26. marca 2014]
Audio: www.oslovma.hu/XXX/VolbMens.mp3
Slovenská menšina v Maďarsku nebude mať plnoprávneho parlamentného poslanca, iba takzvaného hovorcu a rovnako to bude aj s ostatnými dvanástimi uznávanými národnostnými menšinami. Vyplýva to už z počtu zaregistrovaných menšinových voličov, ktorí zďaleka zaostáva za očakávaniami. Menšiny v Maďarsku zrejme preferujú svoju politickú identitu a nie národnostnú, pretože nový volebný zákon dával vybrať voličov, buď dajú hlas politickej strane, alebo menšinovej listine.
Imrich Fuhl, básnik a novinár (Mlynky): - Poznáme našich Slovákov, vieme o nich, že majú dvojitú identitu...
Gregor Martin Papucsek, redaktor: - To je Imrich Fuhl, básnik a novinár z podpilíšskej slovenskej dediny Mlynky. On sa postavil do čela odporcov registrácie voličov, dokonca vyzýva na bojkot celého procesu.
Imrich Fuhl: -...a že sa viažu aspoň natoľko aj k maďarskému národu, ako k slovenskej národnosti, až dokonca by som povedal, že ten politicky moment je oveľa silnejší, teda lojalita alebo sympatie voči tým politickým stranám ako k vlastnej národnosti. Môžeme im to zazlievať. Toto je však fakt, je to pravda a keď z toho vychádzame, tak celý tento pokus bol už pri plánovaní odsúdený na neúspech.
Gregor Martin Papucsek: - Na to, aby sa niekto mohol zúčastniť na voľbe menšinových poslancov, musel sa zaregistrovať na menšinové voličské zoznamy. Treba povedať, že menšinový poslanec by bol zvolený už zvýhodnene. Stačila by mu zhruba štvrtina počtu hlasov, než koľko potrebuje normálny poslanec, teda nie až osemdesiat - stotisíc, ale iba dvadsať až dvadsaťpäťtisíc. No ale žiadna z trinástich oficiálne uznávaných menšín nezískala toľko registrovaných ľudí, ani najväčšia rómska. Na zoznam slovenských voličov sa zapísalo pre parlamentné voľby presne tisíc tristodevätnásť ľudí.
Ján Fuzik, predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku: - Mali sme voči tomuto všetkému určité výhrady. Aj to sme vedeli, že na poslanecký mandát asi šance veľké nemôžeme mať. Ja som predsa len čakával trošku lepšie výsledky.
Gregor Martin Papucsek: - Hovorí predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Ján Fuzik, ktorý v priebehu kampane agitoval v slovenských dejinách za registráciu na voličské zoznamy.
Ján Fuzik: - Budeme mať hovorcu, čo je v každom prípade kvalitatívny postup.
Gregor Martin Papucsek: - Argumentuje teda Ján Fuzik s tým, že menšinový hovorca bude predsa pri ohni. Bude môcť sledovať tvorbu zákonov a rozpočtu, k čomu sa bude môcť aj vyjadrovať, hoci hlasovacie právo mať nebude.
Voľby zástupcov menšín do maďarského parlamentu hrozia fiaskom
Audio: www.oslovma.hu/XXX/VolbMens.mp3
- Imrich Fuhl, Ján Fuzik (CSSM), Gregor Martin Papucsek (RTVS)
Slepá ulička - Nečestné riešenie, dobré akurát do výkladu
22. marca 2014 - (Gregor Martin Papucsek - RTVS)
Voľby zástupcov menšín do maďarského parlamentu hrozia fiaskom, pretože plnoprávneho poslanca nebude mať žiadna z 13-tich uznávaných národnostných menšín. Do lehoty, ktorá uplynula 21. marca, sa nezaregistroval na zoznam menšinových voličov dostatočný počet príslušníkov menšín, pravdepodobne preto, lebo takto strácajú právo hlasovať za politickú stranu. Na to, aby sa vôbec mohol voliť menšinový kandidát, museli sa zaregistrovať príslušníci menšiny na voličské zoznamy. Na zvolenie kandidáta by bola potrebná zhruba štvrtina hlasov odovzdaných pre kandidátov politických strán, čo je zhruba 20-tisíc hlasov. Avšak, žiadna menšina nemá toľko zaregistrovaných voličov, najväčšia rómska, iba 18-tisíc. Za slovenskú menšinu sa zaregistrovalo niečo vyše 1 200 ľudí, čiže je isté, že naši krajania a ostatné menšiny tiež, budú mať v parlamente iba hovorcu bez hlasovacieho práva. Bývalý ombudsman na ochranu práv menšín, známy expert na menšinové otázky Jenő Kaltenbach je od začiatku proti novému systému voľby menšinových poslancov. Pre Rádio Slovensko hovorí, že to považuje za nečestné riešenie, dobré akurát do výkladu. Ale ľudia zrejme pochopili, že to je slepá ulička.
Jediná listina s jediným možným víťazom - O ozajstné voľby vôbec nejde
Bojkotujme národnostnú časť parlamentných volieb!
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/183-archiv-politika-archiv-politika/1124-bojkotujme-narodnostnu-as-parlamentnch-volieb
Orbán finišuje s rodinným striebrom
Každý deň prestriháva pásky
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/312975-orban-finisuje-s-rodinnym-striebrom/
Fidesz si v Ostrihome vyskúšal mocenskú prax, ktorú zaviedol všade
Rozvoj starobylého mesta pri slovenskej hranici na niekoľko rokov zastavili politické spory.
28. marca 2014 - (Peter Morvay - sme.sk)
Minulosť je v Ostrihome prítomná všade. Ako jedno z historických centier Uhorska a ako centrum katolíckej cirkvi malo mesto povesť pravicovej a konzervatívnej bašty aj za socializmu. Aj preto bolo pre mnohých prekvapením, že tunajší občania si v roku 2010 zvolili za primátorku nezávislú kandidátku, architektku Évu Tétényiovú. Získala asi 65 percent hlasov oproti 35 percentám Tamása Meggyesa z Fideszu, ktorý riadil mesto viac ako desať rokov. Voliči zároveň ponechali väčšinu v mestskej samospráve v rukách vládneho Fideszu. Výsledkom dvojvládia je od roku 2010 ochromenie života v meste. Je to poznať na každom kroku. Cesty sú v zlom stave rovnako ako fasáda samotnej radnice. Balkón nad vchodom sa hodí skôr pre ruinu. „Mestská samospráva na tieto práce pravidelne schválila nula forintov,“ vysvetľuje Tétényiová. „Maximálne využívame verejné práce a dobrovoľníkov,“ vysvetľuje, ako je možné prevádzkovať mesto za takýchto podmienok. Štát tiež musí prispievať na niektoré základné funkcie radnice a mesta, paradoxne, trochu pomohlo, že vláda Fideszu silne centralizuje. Štát tak postupne samosprávam odobral veľa právomocí a úloh. Do vážnych problémov sa však i tak dostali školy a inštitúcie financované mestom. Pri odchode z jedného zasadania samosprávy museli poslancov Fideszu vyprevádzať policajti, aby sa nedostali do rúk davu rozhorčenému, že neodsúhlasili peniaze na školské stravovanie a odmietli sa zároveň vzdať mandátu. Miestny Fidesz odpovedal na naše otázky len písomne. Vláda vraj mesto podporuje, v čase povodne napríklad „všetkými silami zastala obranu Ostrihomu, pán premiér Viktor Orbán osobne ubezpečil pani primátorku o svojej podpore“. Príčinu problémov Ostrihomu vidí inde. „Súčasná primátorka na základe chybného rozhodnutia začala prísne vysporiadanie sa s dlhom, ktoré mesto v praxi doviedlo k insolventnosti,“ píše predseda miestnej organizácie strany Róbert György. Vláda podľa neho prevzala dlhy mesta vo výške viac ako 800 miliónov eur a dala mu novú šancu. Orbánova vláda naozaj rozhodla, že štát prevezme časť dlhov samospráv v celej krajine. Podľa politického kľúča sa však určovalo aj to, akú časť dlhov za ktoré mesto prevezme. Pri mestách s fideszáckym vedením to bolo až 70 percent, v prípade Ostrihomu len 50, pripomína Tétényiová. Vláda navyše mestu odobrala pod rôznymi zámienkami ďalšie peniaze. Parlament dokonca prijal zákon prezývaný lex Ostrihom, ktorý takúto prax umožnil použiť na jedno jediné mesto. Predchádzajúci primátor Meggyes, dnes poslanec parlamentu za Fidesz, bol pôvodne majiteľom pohostinstiev. Jeho vládu sprevádzalo mnoho škandálov a demonštrácií, obviňovali ho z diktátorských metód a práve po ňom zostal obrovský dlh, ktorého časť vláda prevzala. Raz mu z dodnes nejasných dôvodov podpálili dom aj auto, manželka ho obvinila z opakovaného domáceho násilia. „Fidesz v Ostrihome pod jeho vedením uskutočnil práve tú politiku, ktorú dnes robí na celoštátnej úrovni. Zaviedol cenzúru miestnych médií, existenčne znemožnil ľudí, ktorí mu boli nepríjemní. Až toho mali Ostrihomčania dosť,“ hovorí Tétényiová. „Nešlo o moju osobu, voľby by vyhral každý, kto by sa odvážil kandidovať,“ dodáva.
Štúrovo s Ostrihomom môže spojiť nákladná kompa
http://www.teraz.sk/ekonomika/sturovo-ostrihom-preprava-kompa/79313-clanok.html
Čaplovič v Budapešti: Vzťahy medzi SR a Maďarskom nikdy neboli lepšie
http://www.topky.sk/cl/10/1387251/Caplovic-v-Budapesti--Vztahy-mezdi-SR-a-Madarskom-nikdy-neboli-lepsie
Maďarskí poľnohospodári za vodu na zavlažovanie nebudú platiť
http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-zavlazovanie-voda-zdarma/79264-clanok.html
Agentúra S&P zlepšila ratingový výhľad Maďarska
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/313006-agentura-s-p-zlepsila-ratingovy-vyhlad-madarska/
Hlavná cena Súťaže krátkych filmov krajín V4 putuje do Maďarska
http://www.teraz.sk/kultura/febiofest-udelenie-cien-filmy/79308-clanok.html
Tragédia človeka láka do Dolnej Strehovej
Dá sa v Madáchovskom kaštieli prejsť, prečítať si ju a nechať sa ňou obklopiť...
http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/313002-tragedia-cloveka-laka-do-dolnej-strehovej/
Nový román Tri brehy Dunaja vás vráti v čase: Ako to bolo kedysi s Bratislavou?
http://www.topky.sk/cl/10003/1386603/Novy-roman-Tri-brehy-Dunaja-vas-vrati-v-case--Ako-to-bolo-kedysi-s-Bratislavou-
Maďarsko získalo späť časť strieborného pokladu z obdobia Rímskej ríše
http://aktualne.atlas.sk/madarsko-ziskalo-spat-cast-strieborneho-pokladu-z-obdobia-rimskej-rise/zahranicie/europa/
Tance z rôznych kútov Slovenska roztancujú KC Dunaj
http://www.webnoviny.sk/hudba/clanok/805921-tance-z-roznych-kutov-slovenska-roztancuju-kc-dunaj/
Maďarský maloobchod v januári posilnil
http://ekonomika.sme.sk/c/7148980/madarsky-maloobchod-v-januari-posilnil.html
V Maďarsku sa po šiestich týždňoch skončila chrípková epidémia
http://www.sme.sk/c/7149485/v-madarsku-sa-po-siestich-tyzdnoch-skoncila-chripkova-epidemia.html
Prokurátor obvinil muža z incestu, vlastná dcéra mu porodila dve deti
http://www.24hod.sk/prokurator-obvinil-muza-z-incestu-vlastna-dcera-mu-porodila-dve-deti-cl278639.html
Pozorovatelia OBSE: Sú tu obavy v súvislosti s voľbami v Maďarsku
http://www.aktuality.sk/clanok/249915/pozorovatelia-obse-su-tu-obavy-v-suvislosti-s-volbami-v-madarsku/
Väčšina Maďarov verí, že Fidesz v nadchádzajúcich voľbách vyhrá
http://www.aktuality.sk/clanok/250016/vacsina-madarov-veri-ze-fidesz-v-nadchadzajucich-volbach-vyhra/
Hlasy krajanov v Maďarsku veľa nezavážia
26. marca 2014 - (Ivan Drábek - Pravda)
Na volebnej mape Maďarska akoby pribudol ďalší Debrecín. Vyše dvestotisíc zahraničných Maďarov, čo zodpovedá počtu obyvateľov druhého najväčšieho maďarského mesta, sa prihlásilo o právo voliť v materskej krajine. Hoci o zložení parlamentu sa rozhodne až o desať dní, zahraniční Maďari už hlasujú od začiatku tohto týždňa. Do utorkového rána ich odovzdalo hlasy bezmála tritisíc. Za tri a štvrť roka, čo vláda Viktora Orbána rozdáva občianstvo v cudzine žijúcim krajanom, ho prijalo už vyše 550-tisíc. Pre Maďarsko, ktoré pre dlhodobú demografickú krízu kleslo pod psychologickú hranicu desiatich miliónov obyvateľov, je to výrazný prírastok. K doterajším 8,2 milióna registrovaných voličov tak môže z cudziny pribudnúť až 231-tisíc, čo je počet tých, ktorí do uzávierky v uplynulú sobotu požiadali o zapísanie do voličských zoznamov. Najviac, asi 100-tisíc, ich je z rumunského Sedmohradska, potom nasleduje srbská Vojvodina s 30-tisíc registrovanými voličmi. Počty zo Slovenska, z Ukrajiny a Rakúska úrady zatajujú, aby tamojším voličom nespôsobili problémy s miestnymi úradmi. Podľa neoficiálnych odhadov sa zo Slovenska zaregistrovalo iba asi dvesto až tristo voličov. Ak niekto očakával, že masa nových občanov, ktorým materská krajina dala volebné právo bez podmienky trvalého bydliska v Maďarsku, výrazne prehovorí do zloženia parlamentu, tak sa hlboko mýlil. Pôvodný plán, ktorý pred voľbami v roku 2006 prezradila vtedajšia Orbánova „dvojka“ na kandidátke Fideszu, sa ukazuje ako čistá utópia. „Ak dokážeme vyhrať na štyri roky a potom piatim miliónom Maďarov dáme štátne občianstvo a oni budú môcť hlasovať, na dvadsať rokov by sa všetko vyriešilo,“ rojčil vtedy István Mikola o spôsobe, ako zabetónovať Fidesz pri moci. Fidesz vďaka ústavnej väčšine získanej vo voľbách pred štyrmi rokmi si medzičasom vybudoval iný dômyselný systém, ako si poistiť moc. Zo zahraničia si síce vyslúžil kritiku za demontáž demokratického princípu bŕzd a protiváh, účel však svätí prostriedky a čerstvé preferencie naznačujú, že Orbánova strana má volebné víťazstvo vopred isté a otázne je len to, či si udrží aj ústavnú väčšinu. „Zdá sa byť isté, že o víťazovi nerozhodnú hlasy krajanov,“ napísal v utorok portál Origo. „Ak sa aj každý zaregistrovaný zahraničný Maďar zúčastní na voľbách a všetci budú hlasovať za Fidesz, tak pri rovnakej domácej účasti, aká bola v roku 2010, by to znamenalo iba jeden mandát pre vládnucu stranu,“ dodáva vo svojej predvolebnej analýze. Váhu hlasu nových občanov spoza hraníc znižuje skutočnosť, že si môžu vyberať iba spomedzi straníckych kandidačných listín. V Maďarsku pritom platí zmiešaný volebný systém, kde sa zo 199 členov budúceho parlamentu iba 93 bude voliť zo straníckych listín. Zvyšné mandáty sa rozdelia v individuálnych volebných obvodoch. Tam však voliči zo Sedmohradska či Vojvodiny nemajú možnosť hlasovať, lebo by bolo neprirodzené, aby rozhodovali o tom, akého priamo voleného poslanca má mať Győr či Segedín. Pri vzniku zákona, ktorý umožnil voliť krajanom bez trvalého bydliska v Maďarsku, opozícia varovala, že to bude ideálny terén na manipulácie a falšovanie výsledkov. Tieto obavy sa však postupne vytratili. „Pri malej váhe ich hlasov by bolo treba manipulovať so státisícmi volebných lístkov, aby to malo reálny vplyv na výsledky,“ cituje Origo Róberta Lászlóa, analytika ústavu Political Capital, podľa ktorého sa to jednoducho vládnej strane neoplatí, tým skôr, že podľa odhadov môže Fidesz rátať až s 90 percentami hlasov od krajanov. Demokratická opozícia však dnes upozorňuje na iný problém nových volebných pravidiel. Kým krajania bez trvalého bydliska v Maďarsku dostali možnosť hlasovať pohodlne poštou či pomocou aktivistov, ktorí zozbierajú obálky s vyplnenými volebnými lístkami a hromadne ich doručia na zastupiteľský úrad Maďarska v príslušnej krajine, občania, ktorí majú trvalé bydlisko v Maďarsku, ale dlhodobo sa zdržiavajú v zahraničí, takéto výhody nemajú. Tí môžu voliť iba osobne na veľvyslanectvách. Vo Veľkej Británii, kde je podľa odhadov vyše dvestotisíc maďarských gastarbeiterov pracujúcich často v odľahlých končinách krajiny, by kvôli hlasovaniu museli všetci merať cestu do Londýna. Nečudo, že sa ich do voličských zoznamov zapísalo iba 4-tisíc. „Desaťnásobne menej Maďarov pracujúcich v zahraničí sa mieni zúčastniť na voľbách ako krajanov s dvojakým občianstvom,“ upozornil v utorok ľavicový denník Népszava. Podľa odhadov si v zahraničí našlo prácu až pol milióna Maďarov, čiže približne toľko, koľko krajanov dostalo v posledných rokoch občianstvo materskej krajiny. „Vláde vychádza jej diskriminačné zákonodarstvo,“ píše Népszava a dodáva: „Darí sa jej držať mimo dosahu volebných urien zástupy ľudí, ktorí v posledných rokoch museli opustiť vlasť, aby si našli prácu.“
Orbánovi vo voľbách pomôžu krajania
25. marca 2014 - (Peter Morvay - sme.sk)
Zákon zvýhodnil krajanov zo susedných štátov, od ktorých sa očakáva podpora Fideszu. Menšinoví Maďari môžu rozhodnúť až o troch poslancoch nového parlamentu.
Viac ako pol milióna príslušníkov maďarských menšín už získalo maďarské občianstvo bez trvalého pobytu v krajine na základe zákona o dvojakom občianstve, ktorý presadila vláda Viktora Orbána. Zároveň s občianstvom získali v Maďarsku aj volebné právo. Aby ho mohli využiť, museli do soboty u našich susedov požiadať o zápis do volebného zoznamu. Podľa sobotňajších správ sa k parlamentným voľbám budúcu nedeľu zaregistrovalo 225-tisíc nových maďarských občanov. Toto číslo sa ešte podľa celoštátnej volebnej komisie zvýši, niektoré žiadosti o registráciu totiž ešte boli na ceste alebo zatiaľ neboli vybavené. Keďže noví občania v Maďarsku nemajú trvalú adresu, môžu svoj hlas odovzdať len na celoštátne stranícke listiny a nemôžu hlasovať v jednomandátových väčšinových obvodoch. I tak by však podľa odborníkov mohli rozhodnúť o jednom až troch mandátoch budúceho dvestočlenného parlamentu. Na rozdiel od pôvodných maďarských občanov, ktorí sa dočasne presťahovali do zahraničia, väčšinou na Západ, majú noví občania hlasovanie výrazne uľahčené. Môžu totiž hlasovať aj korešpondenčne, kým ostatní len osobne na zastupiteľských úradoch. Opozícia vládnu stranu obviňuje, že zvýhodnila menšinových Maďarov preto, lebo predpokladá, že ide v drvivej väčšine o voličov Fideszu. Preto chce, aby ich odvolilo čo najviac. Na rozdiel od maďarských občanov žijúcich v západných krajinách, z ktorých mnohí opustili Maďarsko práve za Orbánovej vlády a nie sú jej príliš naklonení. „Je to v demokracii bezprecedentné, aby spomedzi rovnoprávnych voličov nejakej krajiny volebnú účasť tých, o ktorých predpokladajú, že nesympatizujú s vládou, znížili pomocou hrubej diskriminácie,“ povedal opozičnému denníku Népszava Miklós Haraszti, bývalý poverenec OBSE pre slobodu médií. Voľby menšinových Maďarov sprevádza rad absurdít a možností zneužitia. Krajanské organizácie a inštitúcie napojené na Fidesz v Sedmohradsku a vo Vojvodine, kde je najviac nových občanov, napríklad tamojším voličom ponúkajú, že ich hlasy zozbierajú a postarajú sa o ich odvoz do Maďarska. Ani noví voliči to však nemajú vždy ľahké. Volebný lístok si môžu prevziať na zastupiteľskom úrade, môžu ho dostať poštou, ak však nedôverujú pošte štátu, v ktorom žijú (napríklad na Slovensku, ktoré dvojaké občianstvo postihuje), môžu si ho prevziať na zastupiteľskom úrade. Podľa celoštátnej volebnej komisie však volebný lístok prevzatý na úrade nesmú na pôde tohto úradu vyplniť. Takže si ho prevezmú, vrátia sa na ulicu, vyplnia ho tam a opäť sa vrátia na úrad, aby ho vhodili do urny. Maďarská volebná kampaň sa nevyhla susedným štátom. Vedľa Fideszu ju aktívne vedie najmä krajne pravicový Jobbik, ktorý má medzi príslušníkmi menšín tiež veľa prívržencov. Jobbik už mal niekoľko predvolebných mítingov aj na Slovensku a tento týždeň sa tu objavili aj jeho bilbordy. Fidesz je aktívny najmä v Sedmohradsku v Rumunsku. Orbán sa však snažil krajanov osloviť aj inak. Vlani napríklad rozoslal novým občanom dva listy, v ktorých ich vyzýval na účasť v maďarských voľbách. „Po prvý raz po sto rokoch môžu Maďari z materskej krajiny a zo zahraničia opäť spoločne rozhodovať o budúcnosti Maďarska,“ napísal Orbán v druhom liste v decembri. Oba listy boli financované z verejných peňazí a dohromady maďarský rozpočet vyšli na približne 400-tisíc eur.
Orbán do debaty s kandidátmi na post premiéra zrejme nepôjde
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-do-debaty-s-kandidatmi-na-post-p/78995-clanok.html
Gyurcsány: Voľby budú o tom, či Maďarsko bude smerovať na Západ alebo na Východ
http://www.aktuality.sk/clanok/249886/volby-budu-o-tom-ci-madarsko-bude-smerovat-na-zapad-alebo-na-vychod-tvrdi-gyurcsany/
V Maďarsku pred voľbami chýba kampaň. Víťaz je jasný
24. marca 2014 - (Peter Morvay - sme.sk)
Vládna strana Fidesz kampaň robiť nemusí, robia ju za ňu štátne inštitúcie. Opozícia sa zmierila s porážkou. V Maďarsku prebieha predvolebná kampaň. Je to však kampaň nielen veľmi nudná, ale aj veľmi čudná. Demokratická opozícia akoby sa už zmierila s porážkou, niečo ako-tak robí, rozhodne sa však nejde pretrhnúť. Veď načo už. Vládna strana Fidesz je na tom podobne, len z opačného dôvodu - tradičnú stranícku kampaň skoro nerobí, lebo ju ani nepotrebuje. „Na reklamných stĺpoch vidieť samé reklamy Fideszu, v štátnej televízii zatiaľ vidieť len vládne reklamy, ktoré sa grafikou i heslami zhodujú s Fideszom,“ hovorí po návšteve Budapešti známy americký politológ maďarského pôvodu Charles Gati. Strana Viktora Orbána klasickú kampaň robiť nemusí. Jednak boli celé štyri roky jej vlády permanentnou kampaňou a tiež za ňu kampaň veľmi intenzívne robia iní. Štátne inštitúcie, štátne médiá, „občianske združenia“ financované zo štátnych peňazí, všetci ostošesť tlačia ľuďom do hláv kaleráby, ako im je dobre a že za to môžu ďakovať len súčasnej vláde. Preto sa pred voľbami nekonajú ani obvyklé mítingy premiéra Orbána. Ten sa síce do kampane zapája a obchádza najmä severovýchod Maďarska, kde sa Fidesz bojí straty voličov v prospech extrémistického Jobbiku. Namiesto verejných mítingov však navštevuje továrne a vystupuje na uzavretých, do poslednej chvíle utajených akciách. Prístup na ne majú iba vybrané médiá, pri ktorých je istota, že budú referovať oslavne a bezproblémovo. Namiesto priameho kontaktu s občanmi Fidesz svoju kampaň postavil na tom, že ovláda drvivú väčšinu médií, reklamných plôch a skoro všetky komunikačné kanály. Všetko tak má pod kontrolou a vyhne sa nepríjemným otázkam.
Maďarská centrálna banka znížila hlavnú úrokovú sadzbu
http://ekonomika.sme.sk/c/7148433/madarska-centralna-banka-znizila-hlavnu-urokovu-sadzbu.html
Maďarsko získalo investíciu od Lega
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/madarsko-ziskalo-investiciu-od-lega-610375
Colníci zastavili maďarský taxík, pašoval vyše 43-tisíc cigariet
http://www.teraz.sk/regiony/batozinovy-priestor-madarskeho-taxi/78845-clanok.html
Čo najčastejšie na webe hľadajú ženy a čo muži?
Kým muži na Slovensku a v ČR majú na prvom rebríčku stránky o autách a motorizme, v Poľsku a Maďarsku je to erotika. Slovenky preferujú témy o rodičovstve a ženách, Maďarky skôr stránky o luxusnom tovare, Polky stránky o zdraví a rodine.
http://www.omediach.com/marketing/item/3841-co-najcastejsie-na-webe-hladaju-zeny-a-co-muzi?
Orbán láka do Maďarska arabských podnikateľov
http://hn.hnonline.sk/svet-120/orban-lakal-do-madarska-arabskych-podnikatelov-610214
Maďarsko, krajina oligarchov
24. marca 2014 - (Peter Morvay - komentare.sme.sk)
Výnimočne nebude reč o Ukrajine, v rôznej miere si toto označenie zaslúži každá postkomunistická krajina. Z tých, ktoré už sú v Európskej únii, si ho však (zatiaľ) žiadna nezaslúži tak veľmi ako Maďarsko pod druhou vládou Viktora Orbána. Väčšina oligarchov tam síce asi nemá moc premiéra vymeniť, ak by sa im znepáčil, ani to však nepotrebujú skúšať. Ak voči nemu zachovávajú lojalitu a sú ochotní mu poslúžiť, ide im Orbán veľmi pekne na ruku. Zaujímavé na režimoch tohto typu je práve to, ako skoro všetky kroky vlády, nech sú akokoľvek vznešene odôvodňované ochranou prostého ľudu a národa, vždy nakoniec slúžia okrem posilnenia vládnej moci aj záujmom vláde blízkych oligarchov. Ľud a národ na ne nakoniec vždy doplatia.
Nejde len o prideľovanie štátnych dotácií a zákaziek. Mimoriadne zdanenie bánk, obchodných reťazcov, nariadené znižovanie nákladov na bývanie a energie či brutálne mediálne zákony neplátajú len diery v rozpočte vzniknuté neschopným hospodárením a neslúžia len na získavanie voličských hlasov. Vláda nimi vedome znemožňuje a oslabuje konkurenciu „svojich”, pomáha im ovládnuť rôzne odvetvia, budovať si monopoly a maximalizovať zisky. Metódami týchto oligarchov pri likvidácii konkurencie sú pri vedomí si svojej beztrestnosti často priame vydieranie a vyhrážky. Oficiálne sa to nazýva podporou domácich podnikateľov a bojom za nezávislosť Maďarska, v praxi je to vždy len podpora vybraných polomafiánskych rodín. A väčšina poctivých podnikateľov i zamestnancov na právnu neistotu, podvodné praktiky a utekajúci zahraničný kapitál i miznúcu vzdelanú pracovnú silu len dopláca. To však tým vládnym nijako neprekáža, naopak im to pomáha ovládnuť ďalšie územia. Až im bude patriť úplne všetko.
Jedna podozrivá zákazka týždenne. Maďarským oligarchom sa darí
24. marca 2014 - (Peter Morvay - sme.sk)
Viktor Orbán a jeho Fidesz v Maďarsku nebudujú len alternatívny politický systém, ale aj alternatívnu ekonomiku, píše týždenník HVG. Pod zámienkou podpory domácich podnikateľov sa čoraz väčší podiel maďarskej ekonomiky presúva do rúk niekoľkých ľudí a rodín blízkych vládnej strane a často osobne spätých s premiérom. Jediným človekom, ktorý má na Orbána nesporne veľký vplyv už celých dvadsaťpäť rokov, je jeden z najväčších a určite najtajomnejších podnikateľov Maďarska Lajos Simicska. Často ho dokonca označujú za Orbánovo nadradené ja a opozícia pred voľbami prišla s bilbordmi označujúcimi Simicsku za pravého premiéra krajiny.
Pokladník Fideszu
Simicska je sivou eminenciou vládneho Fideszu. Maďarská Wikipédia dokonca neuvádza ani dátum jeho narodenia, vek (okolo 53 rokov) mu odhaduje len podľa roku, v ktorom maturoval. S Orbánom sa poznajú práve z gymnázia, premiér chodil do rovnakej školy o dve triedy nižšie. Keď na konci roku 2012 týždenník Magyar Narancs zverejnil čerstvú fotku Simicsku, objavila sa aktuálna tvár jedného z najmocnejších mužov krajiny v tlači prvý raz po štrnástich rokoch. Simicska sa stal známym začiatkom 90. rokov ako poradca a potom správca financií Fideszu. Stál za mnohými škandálmi od pokútneho predaja budovy, ktorú strana od štátu dostala zadarmo, až po podvody s firmami, ktoré sa svojich dlhov zbavovali pomocou falošných pasov. Polícia však nikdy nič nedokázala, kauzy sa vždy zamietli pod koberec. Simicskova najznámejšia firma Közgép, pôvodne stavajúca najmä diaľnice, je dnes u susedov hlavnou výherkyňou štátnych zákaziek, získava priemerne jednu podozrivú zákazku týždenne. Len za vlaňajší rok ich hodnota podľa HVG dosiahla takmer 1,5 miliardy eur. Közgép je pritom len časťou obrovského konglomerátu Simicskových firiem ovládajúcich rôzne oblasti od energetiky cez médiá až po poľnohospodárstvo. Len po schválení agrárnej reformy, ktorá mala oficiálne pomôcť malým rodinným farmám, skúpila desaťtisíce hektárov pôdy.
Kritický, tak bez inzercie
Simicska sa Orbánovi za podporu odmieňa s pomocou svojich médií. To, že ovláda väčšinu inzertného trhu v Maďarsku, mu zasa umožňuje oslabovať nezávislé, voči vláde kritické médiá. Tie nedostávajú inzerciu a sú väčšinou na pokraji zániku. Na opačnom konci rebríčku orbánovských oligarchov zatiaľ stojí Lőrinc Mészáros, starosta obce Felcsút. Vo Felcsúte prežil Orbán časť detstva a považuje ho za svoju rodnú hrudu. Do obce s 1800 obyvateľmi prichádzajú štátne dotácie za stovky miliónov eur, pre premiérov obľúbený miestny futbalový klub a futbalovú školu sa tu stavia obrovský štadión pre 3500 ľudí. Mészárosov majetok za necelé štyri roky Orbánovej vlády vzrástol odhadom na päťnásobok a donedávna malý miestny živnostník sa dostal medzi najbohatších ľudí Maďarska.
Maďarský autor krstil knihu slovenským vínom
Tamás Kasza: Rozhodujúce stretnutie - O podnikaní a predaji
http://www.dobrenoviny.sk/c/26674/madarsky-autor-krstil-knihu-slovenskym-vinom
Bugár považuje Ficove bilbordy v maďarčine za drzosť
http://www.hlavnespravy.sk/bugar-premierovi-zaujem-o-mensiny-neveri-odporuca-volit-kisku/238459
Fico: Ak nezískam dostatočnú podporu svojich voličov, zvážim pôsobenie v politike
http://spravy.pravda.sk/prezidentske-volby-2014/clanok/312447-fico-ak-neziskam-dostatocnu-podporu-zvazim-posobenie-v-politike/
Maďari Ficovmu ďakujem z bilbordov neveria
25. marca 2014 - (Ján Krempaský - sme.sk)
Na stene nákupného strediska v centre Gabčíkova je veľký bilbord. Premiér a kandidát na prezidenta Robert Fico na ňom ďakuje voličom za podporu aj po maďarsky. Köszönöm a támogatást. „Nepomôže mu to,“ ironicky sa usmeje žena v stredných rokoch, ktorá popodeň prechádza na bicykli. Hoci viac nechce povedať, totožný názor má desiatka ľudí, ktorých denník SME oslovil v obciach Baka a Gabčíkovo. „Keď som ho prvýkrát videl, veľmi som sa smial,“ vraví o Ficovom maďarskom bilborde József Eke, šéf kultúrneho strediska v Gabčíkove. „Ľudí to podráždilo,“ súhlasí s ním aj ďalšia obyvateľka Gabčíkova, ktorá pracuje na obecnom úrade v neďalekej obci. Tým, že sa Fico prvýkrát vo svojej politickej kariére štylizuje do pozície priateľa Maďarov, je podľa nej trápny. „Lepšie by bolo, keby zostal Slovákom,“ ironicky dodáva. Úradníčka aj Eke zhodne vravia, že Maďari na Slovensku stále nezabudli, že Ficovým koaličným partnerom bol šéf SNS Ján Slota. Rovnako si pamätajú na jeho zrušenie dvojakého občianstva. „Mám maďarskú národnosť, ale nechcel by som maďarské občianstvo, lebo môj život, moja práca sú na Slovensku,“ vyznáva sa šéf kultúrneho strediska. Fakt, že Maďari Fica nemusia, podľa Ekeho ukázalo už prvé kolo prezidentských volieb. V Gabčíkove skončil s piatimi percentami až štvrtý a v Bake s jedným percentom piaty. Andrej Kiska bol v obdivoch obciach druhý, hneď za Gyulom Bárdosom z SMK. Mal vyše 20 percent. „Budem voliť Kisku,“ vraví Silvia Zemešová, učiteľka na Základnej škole s maďarským vyučovacím jazykom v Bake. Vraví, že jej bol sympatický už od začiatku a možno by ho volila aj v prvom kole, keby nebola na lyžovačke. O Ficovi neuvažovala aj preto, že jeho vláda finančne trápi národnostné školstvo. Bilbordy Kisku na rozdiel od Ficových vidno v tejto časti južného Slovenska pomenej. „Nie je dôležité, či Kisku vidíte, ale dôležité je, ako sa správa,“ vysvetľuje Eke. Napriek tomu, že Kisku chcú voliť všetci oslovení obyvatelia týchto dvoch obcí, neznamená to, že v nich tiež nevyvoláva pochybnosti. Pre šéfa kultúrneho strediska je nevyjasnenou otázkou to, či je scientológ. Skôr si však myslí, že nie. Úradníčke z Gabčíkova sa zas nepáči podnikanie zakladateľa Dobrého anjela v Triangli. Vraví, že si uvedomuje, že Kiska dával na tie časy štandardné úroky, no ľudí podľa nej dráždi, že na tom zarobil. Môže to súvisieť aj s tým, že majú zlé skúsenosti s nebankovými spoločnosťami. Opýtaným neprekáža, že sa Kiska viac „neprihovoril“ Maďarom. Eke chápe, že by to mohli proti nemu zneužiť.
Príliš známy Fico
25. marca 2014 - (Peter Morvay - sme.sk)
Fico nie je v zahraničí uznávaným politikom. Slovensko pod jeho vedením má povesť krajiny, ktorá nevie, čo chce a v ktorej sa stranícke záujmy nadraďujú všetkému ostatnému Podpora francúzskeho a českého prezidenta i šéfa Európskeho parlamentu na prvý pohľad potvrdzujú, že Robert Fico hovorí pravdu, keď sa snaží oproti Andrejovi Kiskovi prezentovať ako svetovo uznávaný politik. Francois Hollande a Martin Schulz však Fica nepodporujú ako im blízkeho európskeho ľavicového politika, ale z čírej vypočítavosti. Čoraz slabší Hollande v ňom vidí toho, kto prikývne na francúzske snahy na oslabenie politiky úspor a za vyššie prerozdeľovanie v eurozóne. Martin Schulz zase potrebuje čo najviac poslušných poslancov Smeru v europarlamente. To je jediné, na čom im záleží, aký Fico skutočne je, ich príliš nezaujíma. Pre rovnaké čisto stranícke záujmy bude šéf európskych ľudovcov rečniť v sobotu na predvolebnom mítingu Viktora Orbána v Budapešti a tiež ho nebude trápiť, že tamojšie voľby už ani nebudú naozaj slobodné. Miloš Zeman azda ako jediný podporuje Fica i preto, lebo sú si blízki. I uňho je však za tým kus vypočítavosti a zároveň vracia Ficovi pomoc vo vlastnej kampani a pri odprataní pani Klausovej na Slovensko. (K podpore doterajších slovenských prezidentov so zdôrazňovaním nutnosti politických skúseností stačí pripomenúť, kde sami skúsenosti pred prezidentovaním naberali - ako komunistickí funkcionári či po boku Vladimíra Mečiara.) Fica zo zahraničia nepodporujú preto, lebo ho uznávajú, ale preto, že sa im dočasne hodí. A hodí sa im nie preto, lebo je zásadový a vážený politik, ale preto, lebo spoľahlivo žiadne zásady nemá a to je občas užitočné. Skutočný obraz Fica vo svete vytvárajú výroky a postoje, ako bol ten víkendový o odmietnutí pomoci pri obrane spojenca. V dnešnom kontexte otázka jednoznačne smerovala k tomu, či Slovensko príde na pomoc členskému štátu NATO napadnutému Ruskom - napríklad niektorému pobaltskému štátu. Podmieňovať v takomto prípade pomoc rozhodnutím Bezpečnostnej rady, v ktorej má Rusko právo veta, jasne znamená pomoc odmietnuť a nerobiť nič, vykašlať sa na spojenecké záväzky a zmluvy, ktoré sa Slovensko zaviazalo dodržať. Niečo také nemôže povedať žiadny slušný a aspoň trochu súdny európsky politik. O podobných Ficových výrokoch v Európe vedia, že sú úprimnejšie než reči o hodnotách a že sú navyše v zhode so zahraničnou politikou jeho vlády. Slovensko má pod Ficovým vedením povesť krajiny, ktorá buď nevie, čo chce, alebo sa chce v ťažkých situáciách zo všetkého vyvliecť a podriaďuje záujmy medzinárodného spoločenstva i ozajstné záujmy Slovenska politickým záujmom svojich vládcov. Typickým príkladom je práve uznanie samostatného Kosova, ktoré záujmom Slovenska neodporuje, pretože ani pre tunajšiu maďarskú menšinu neznamená žiadny precedens. Kauzu Kosovo však Fico potrebuje ako inú formu maďarskej karty, a preto ju bude čo najďalej udržiavať pri živote. Fico nemá oproti Kiskovi výhodu medzinárodného uznania, práve naopak. V zahraničí má tú istú nevýhodu ako doma: vie sa o ňom príliš veľa.
Odvaha
25. marca 2014 - (Roman Pataj - sme.sk)
Maďarské poďakovanie na bilbordoch Roberta Fica by bolo veľmi pekné gesto, keby od neho neznelo falošne. Len nedávno voličov v župných voľbách strašil práve tými Maďarmi, ktorých hlasy si teraz v panike nepriamo pýta, aby odvrátil črtajúcu sa potupu. Nie je to jediný príklad, ale stačí, aby sa človek čudoval každému Maďarovi, ktorý by mu dal hlas. Historicky spravodlivejšie by skôr bolo, keby týmto koketovaním s normálnosťou odradil svojich hejslováckych stúpencov. Ale aby sme len nekritizovali premiérovo pokrytectvo. Bez ohľadu na motívy je prelomom, ak slovenský nacionalista komunikuje s maďarskými voličmi v ich jazyku. O to horšie pôsobí, že jeho súper Andrej Kiska v druhom kole takúto „odvahu” nenabral.
Fico pred voľbami nasadil aj maďarské bilbordy
24. marca 2014 - (Michal Piško - sme.sk)
Pred piatimi rokmi v čase vrcholiacej prezidentskej kampane zvolal premiér Robert Fico mimoriadnu bezpečnostnú radu štátu pre údajné ohrozenie Slovenska zo strany uniformovaných „polobláznov“ z maďarského extrémistického hnutia 64 žúp. Podporil tak protimaďarské nálady, ktoré v kampani šíril proti Ivete Radičovej jej súper Ivan Gašparovič. Voličovi citlivému na maďarskú kartu sa Fico prihovára aj ako súčasný prezidentský kandidát. Súpera Andreja Kisku sa snaží vykresliť ako hazardéra pre jeho podporu samostatného Kosova. „Kto hovorí o uznaní Kosova, hovorí o ohrození územnej celistvosti Slovenska,“ vystríhal v RTVS. Po prvom kole volieb, v ktorom získal pred Kiskom len malý náskok a úplne prepadol na južnom Slovensku, sa však Fico snaží osloviť aj maďarských voličov. Tí si prvýkrát môžu prečítať jeho posolstvo z bilbordov aj v maďarčine.
Fico u Maďarov prepadol
Psychiater Péter Hunčík neverí, že by premiérov pokus na poslednú chvíľu zvrátil dlhodobý pocit slovenských Maďarov. „Pánu Ficovi sa za dvadsať rokov v politike nepodarilo ani o centimeter sa priblížiť k rozumu a srdcu slovenských Maďarov,“ hovorí. Oveľa väčšiu šancu osloviť ich má podľa neho Kiska. „Mal by preto však urobiť aspoň malé ústretové gesto,“ upozorňuje Hunčík. Na to ho po voľbách vyzval aj neúspešný kandidát SMK Gyula Bárdos. „Chcem byť prezidentom všetkých občanov vrátane občanov maďarskej národnosti,“ reagoval Kiska. Upozornil však, že v kampani chcú aj proti nemu vytiahnuť maďarskú kartu, a preto sa do týchto „hrátok“ nedá zaťahovať. Výsledky prvého kola volieb ukazujú, že na juhu Slovenska majú obaja kandidáti veľké rezervy. V 361 obciach, kde žije nadpolovičný podiel Maďarov, získal Fico iba 7,68 a Kiska 22,2 percenta hlasov. Účasť v nich bola o takmer osem percent nižšia, ako bol celoslovenský priemer. „Pán premiér už dal jasne najavo postoje k maďarskej menšine a pán Kiska je tu skôr neznáma osoba, preto v týchto oblastiach príde v druhom kole voliť ešte menej ľudí,“ odhaduje starostka obce Dolný Štál Éva Csóka.
U Rómov stráca Kiska
Opačná situácia môže byť v obciach s výrazným podielom Rómov, mieni rómsky terénny sociálny pracovník Július Pecha. „Tým, že zostali už len dvaja kandidáti, situácia sa pre Rómov sprehľadnila,“ myslí si. V 134 obciach, kde žije väčšina Rómov, mal v prvom kole navrch Fico. Získal 36,3 percenta, Kiska len 18,2. Pecha odhaduje, že pomer v prospech Fica sa zachová. „Aj keď mal premiér voči nám množstvo neprijateľných vyjadrení, Rómovia majú o politickom živote málo informácií a zaváži najmä to, že je známejšia tvár,“ mieni.
Gyula Bárdos podporí A. Kisku až po jasnom stanovisku k menšinám
http://www.24hod.sk/gyula-bardos-podpori-a-kisku-az-po-jasnom-stanovisku-k-mensinam-cl278293.html
Tragická nehoda v Maďarsku: Pri čelnej zrážke zomrel jeden človek, ďalší sa zranili
http://www.pluska.sk/krimi/zahranicne-krimi/tragicka-nehoda-madarsku-pri-celnej-zrazke-zomrel-jeden-clovak-dalsi-zranili.html
Na Spiši si pripomenuli obete Malej vojny
23. marca 1939 neoprávnene prekročili maďarské pešie a mechanizované jednotky hranice Slovenska a postupovali do vnútrozemia.
http://aktualne.atlas.sk/na-spisi-si-pripomenuli-obete-malej-vojny/dnes/regiony/
Vlastník Skylinku vstupuje do Maďarska. Pod značkou AustriaSat Magyarország
http://www.zive.sk/vlastnik-skylinku-vstupuje-do-madarska-pod-znackou-austriasat-magyarorszag/sc-4-a-316674/default.aspx
Podnikateľ z kauzy ľavicového politika Gábora Simona spáchal samovraždu
„Páni, čosi som prehltol, nedokážete proti tomu už nič urobiť...“
http://www.cas.sk/clanok/276460/podnikatel-z-kauzy-madarskeho-politika-simona-sa-zabil-smola-pani-cosi-som-zhltol.html
Zomrel podnikateľ známy z kauzy ľavicového politika Gábora Simona
http://www.topky.sk/cl/11/1385641/Zomrel-podnikatel-znamy-z-kauzy-lavicoveho-politika-Gabora-Simona
Maďari nepatria k Rusom
24. marca 2014 - (John Lukacs - Týždeň)
Je tomu takmer šesťdesiatsedem rokov, čo som opustil svoju vlasť. Za ten čas ma osud môjho národa mnohokrát zaujal, mnohokrát mi kvôli nemu zovrelo srdce. Maďarskou politikou som sa však nezaoberal a nepísal som o nej. A zrejme by som to nemal robiť ani teraz, keď mám deväťdesiat rokov. Napriek tomu ma k tomu niečo núti. Premýšľal som o tom najmenej dve dlhé zimné noci a napokon ma k tomu primala rusko-maďarská dohoda o Paksi (dohoda sa týka rozšírenia jadrovej elektrárne v centrálnom Maďarsku s cieľom zdvojnásobiť produkciu, dohodu podpísali začiatkom tohto roku V. Orbán a V. Putin - pozn. red.). Maďarské noviny mi nechodia, maďarské časopisy sa mi dostanú do rúk len zriedka. Každé ráno si na chvíľku otvorím internetové stránky denníka Népszabadság, pokiaľ viem, číta ich mnoho Maďarov. Preto tento článok píšem práve do tohto listu, azda sa vďaka tomu dostane aspoň k niekoľkým stovkám čitateľov. Súčasný pán premiér mi roky venoval svoju pozornosť a poctil ma tiež svojím priateľstvom. Napriek tomu považujem za svoju povinnosť adresovať svoj názor prostredníctvom tohto článku práve jemu. Je to už dávno, vyše dvadsať rokov, čo poznám Orbánove svetonázorové tendencie. Mám pocit, že už pred rokom 1989 pociťoval voči takzvanému Západu, voči západnej Európe a Anglicku, akúsi nevôľu. Teraz ale dospel k hraničnej čiare. Nesúhlasím priveľmi s tými, ktorí hovoria a špekulujú o hospodárskych dopadoch jadrovej elektrárne v mestečku Paks, o tom, či bude elektrický prúd o desať rokov lacnejší, alebo drahší, keď bude táto investícia (ak vôbec) dokončená. Milí moji Maďari, nikto to dnes nemôže vedieť, a keby sme to aj vedeli, nie je to podstatné. Ani trochu totiž na tom nezáleží. Osud, charakter a podstata určitej krajiny určite nie je hospodársky detail. Podstata štátu je tvorená tým, kto sme a kam patríme. História sa príliš neopakuje, a to ani história národov. Ak, tak len výnimočne a v malej miere. A úplne najmenej sa mení povaha človeka. Práve to bude v budúcnosti zrejme tým najväčším problémom maďarského národa. Nemyslím len na otázku nedostatočného sebavedomia Maďarov, aj keď to tiež, ale najmä na to, kto sme, kam patríme a kam smerujeme. Náš veľký kráľ svätý Štefan bol nielen jedinečným svätcom, ale aj veľkým štátotvorcom. Pred viac ako tisíc rokmi boli takmer celé Karpaty obklopené obrovskou gréckovýchodnou Byzantskou ríšou. Keby sa bol Štefan rozhodol primknúť k nej, zaistil by si tým mnoho krátkodobých výhod. On to však neurobil a vybral si rímske kresťanstvo, pápežského vyslanca, západnú manželku, skrátka „Európu”, aj keď tento pojem vtedy ešte neexistoval. Táto Štefanova voľba formovala podobu maďarského kresťanstva tisíc rokov. A my by sme mu za to mali byť mimoriadne vďační. Západné štáty pre nás mnohokrát v dejinách neurobili nič alebo len veľmi málo. Napriek tomu, ak si vybrali maďarskí vodcovia čas od času „Východ”, ukázalo sa, že takmer vždy z toho bola katastrofa. Ani pôvodcom a podstatou tyranie v nedávnej minulosti nebol komunizmus, ale ruská okupácia. Sám veľký Churchill na konci strašnej druhej svetovej vojny, keď mu bolo jasné, že Rusi obsadia celé Maďarsko, opakovane a bohužiaľ nadarmo Rooseveltovi pripomínal, že Maďarsko nepatrí do východnej, ale do strednej Európy. V roku 1956, aj v roku 1989 Maďari Východ masovo odvrhli. Akú odmenu môžeme očakávať od veľkoruskej ríše? Žiadnu. Gróf István Széchenyi aj Lajos Kossuth to vedeli. Rusov treba uznávať a treba si ich ctiť, ako to robia naši vzdelaní fínski príbuzní, ale my nepatríme k Rusom. Primknutie sa k Rusom nemôže stáť nikdy v centre našich snáh. Majme v úcte všetko, čo dosiahli, všetkých ich veľkých umelcov, ale maďarský duch, maďarský intelekt, duch maďarského umenia a vzdelanosti sú západné. Nie ruské, a samozrejme, ani americké. Napriek ich veľkosti k nám neprehovára ani Tolstoj, ani Dostojevskij, ale Dante, Shakespeare, Pascal, Goethe, Tocqueville. Západ bol často pre nás krížom, ale musíme ho niesť, pretože je aj našou hviezdou. Rešpektujme našich veľkých ruských susedov, ale nesmieme sa im prispôsobovať a otáčať sa ich smerom, pretože by to mohlo byť na dlhý čas naším bremenom, čo by bolo Maďarsku na škodu. Od roku 1989 sme sami zodpovední za to, čo si zvolíme, čo činíme a čo si myslíme. Maďarská povaha a duch nemôžu byť východné. Prastará latinská omša sa končí slovami: Pax Vobiscum! Pokoj s vami! Teraz však zvolajme Pax Nobis! Pokoj nám!
Orbánove opraty
21. marca 2014 - (Štefan Markuš - nazory.pravda.sk)
Parlamentné voľby v Maďarsku sa uskutočnia už 6. apríla. Prvýkrát od zmeny politického systému budú jednokolové a namiesto 389 si Maďari zvolia len 199 poslancov. Nový volebný zákon predpisuje, že volebným dňom musí byť nedeľa. Združenie ľavicových strán sa v atmosfére konfrontačnej kampane stihlo premenovať na Zväz za zmenu vlády. Nádeje, že ľavicovo-liberálny „päťzáprah“ (Mesterházy, Bajnai, Gyurcsány, Fodor a Szabó) bude úspešnejšie aktivizovať voličov, sa zatiaľ nenaplnili. Posledným pokusom zväzu naverbovať nových voličov bola ostrá kritika rusko-maďarskej dohody o dostavbe jadrovej elektrárne v Paksi. Obvinenie Viktora Orbána z odovzdania maďarských energetických záujmov do rúk Rusom sa minulo cieľa, pretože odborníci preukázali, že projekt je obojstranne výhodný. Predseda Maďarskej socialistickej strany (MSZP) Mesterházy presviedča občanov o Orbánovom populizme. Nevychádza mu to však ani vo vlastnej strane, lebo 49 percent voličov MSZP sa vyslovilo za spoluprácu s Putinom. Posledné prieskumy sú pre zväz hrozivé. Na prvých ôsmich miestach obľúbenosti sú dlhodobo mená vládnej strany a až deviata pozícia preňho je mementom. V minulosti nikdy taký zhluk obľúbených politikov vládnucej garnitúry pred voľbami v Maďarsku neexistoval. Zväz sa nádeja na 75-percentnú účasť, ktorá je poslednou šancou prevziať opraty. Nezávislí analytici sú však presvedčení, že na zmenu vlády chýba opozícii prinajmenšom milión voličov. Orbánova rétorika v kampani je výrazná. Vedenie zväzu je verbálnymi útokmi premiéra zatláčané do defenzívy. Fidesz ťaží aj z uplatňovania zákona o dvojakom občianstve. Víťazoslávne ohlasuje, že vyše 184-tisíc zahraničných Maďarov sa zaregistrovalo na voľby. Nakoľko sa tým zvýši kvórum pre Fidesz, sa však nedá odhadnúť. „Päťzáprah“ zareagoval a vyhlásil, že v prípade jeho víťazstva zákon o dvojakom občianstve určite nezruší. Navyše kortešuje medzi sedmohradskými Maďarmi tým, že podporuje ich úsilie o územnú autonómiu. V kampani Fidesz vytiahol staré hriechy popredných funkcionárov zväzu. Ich problémom je, že proti obvineniam z klamstva, korupcie a defraudácie nemajú protiobranu. Novú generáciu ľavice v Maďarsku zrejme čaká dlhá cesta obnovovania stratenej dôvery. V tieni volebnej kampane rastie Orbanova popularita a na prekvapenie sa zvyšujú šance ultrapravicového Jobbiku. Politológ Gábor Török nárast voličov pre túto stranu zdôvodňuje krívaním opozície, ako aj agresívnou kampaňou Jobbiku („za všetko zlé môžu Židia a Cigáni“). Na voľbách sa zúčastní 18 politických strán a ukazuje sa, že úspešné môžu byť tri z nich. Fidesz, Zväz za zmenu vlády a Jobbik. V kritickej situácii sa ocitá súčasná parlamentná strana Politika môže byť iná s preferenciami pod päť percent. Podľa odhadov agentúr Fidesz pritom získa opäť ústavnú väčšinu. Tento fakt zväz nedokáže mentálne stráviť. Je nespochybniteľné, že Fideszu sa podarilo vybudovať udržateľný politický systém moci a bohatstva. Iróniou je, že spôsob jeho vládnutia kritizujú skôr nezávislé občianske združenia, zväzy umelcov, spisovatelia a publicisti, a nie opozičné strany zastúpené v parlamente, ktoré doplácajú na svoju minulosť. Túto paradoxnú situáciu vystihla Krisztína Ferencziová. V knihe Pomarančová šupka kladie čitateľom zaujímavú otázku: „Kto by si bol pomyslel, že po prevzatí moci Viktor Orbán vybuduje v novom feudálnom Maďarsku kaštiele pomocou svojich liberálnych učňov? Odkiaľ zobral majetok, ktorý nahromadil pre svoju dynastiu? Je to vari iba futbalová lopta v pomarančovej šupke?“ Ferencziová určite nepredpokladala, že jej kniha sa stane hitom vo volebnej kampani 2014. Stala sa, no opozícii veľmi nepomáha.
Opozícia kritizuje V. Orbána za odmietanie verejnej diskusie
http://www.hlavnespravy.sk/madarska-opozicia-kritizovala-orbana-za-odmietanie-verejnej-diskusie/236542
Volebná komisia dostala listy s prvými hlasmi volieb do parlamentu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-volby-hlasy/78226-clanok.html
Opozícia obvinila vládu V. Orbána z ožobračovania krajiny
http://www.aktuality.sk/clanok/249581/madarska-opozicia-obvinila-vladu-viktora-orbana-z-ozobracovania-krajiny/
Odvolací súd zamietol žalobu na maďarské železnice za deportácie židov
http://www.teraz.sk/zahranicie/odvolaci-sud-zamietol-zalobu-na-mada/78319-clanok.html
Maďarsko manipuláciu s dejinami odmieta a uznáva zodpovednosť za holokaust
http://www.aktuality.sk/clanok/249566/madarsko-manipulaciu-s-dejinami-odmieta-a-uznava-zodpovednost-za-holokaust/
Dvoch Slovákov a Maďarku obvinili z fiktívnych kšeftov a zo skrátenia dane o 1,6 milióna €
http://www.cas.sk/clanok/276348/dvoch-slovakov-a-madarku-obvinili-z-fiktivnych-kseftov-a-zo-skratenia-dane-o-1-6-miliona.html
Rok kráľa Svätopluka a Andreja Hlinku
http://www.teraz.sk/slovensko/matica-slovenska-kral-svatopluk-vyrocie/78111-clanok.html
Teraz TV začala živé prenosy podujatí
Tlačové besedy, diskusie, ale i tematické konferencie, či športové udalosti...
http://www.teraz.sk/slovensko/teraz-tv-zive-prenosy-tasr/78049-clanok.html
Pokračuje súd s údajným vojnovým zločincom Biszkum
http://www.aktuality.sk/clanok/249827/v-madarsku-pokracuje-sud-s-udajnym-vojnovym-zlocincom-biszkum/
Biszku, obžalovaný z vojnových zločinov, nerozumie obvineniu z vrážd
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-biszku-obvinenie/77882-clanok.html
Maďarské bojové lietadlá budú chrániť aj vzdušný priestor Chorvátska
http://hn.hnonline.sk/svet-120/madarske-bojove-lietadla-budu-chranit-aj-vzdusny-priestor-chorvatska-609461
Založenie spoločnosti v Maďarsku
Hlavné výhody a dôvody podnikania v Maďarsku - Postup ako začať podnikať - Príprava dokumentov, trvanie a náklady založenia spoločnosti
http://podnikanie.etrend.sk/podnikanie-riadenie/zalozenie-spolocnosti-v-madarsku-postup-ako-zacat-podnikat.html
Most-Híd opäť žiada dvojjazyčné tabule na železniciach
http://aktualne.atlas.sk/most-hid-opat-ziada-dvojjazycne-tabule-na-zelezniciach/slovensko/politika/
SMK aj Most-Híd zatiaľ odmietajú celostranícke partnerstvo
Maďarské strany o veľkej spolupráci nehovoria
http://www.sme.sk/c/7139464/madarske-strany-o-velkej-spolupraci-nehovoria.html
Slepá ulička menom Bárdos
19. marca 2014 - (Peter Morvay - komentare.sme.sk)
SMK dnes označuje Bárdosovu kandidatúru za úspech, lebo sa vraj vďaka nemu v kampani viac hovorilo aj o problémoch menšín. Skôr však platí, že sa na ne ešte viac zabudlo. Nepodporíme automaticky žiadneho kandidáta, počkáme, s akou ponukou sa nám ozvú, ako sa vyjadria k otázkam menšinových práv či autonómie, oznámil po prvom kole neúspešný prezidentský kandidát SMK Gyula Bárdos a jeho stranícky šéf József Berényi. A opäť sa tým vmanévrovali do pasce. Majú pravdu, že by kandidáti mali vedieť niečo ponúknuť aj tu žijúcim menšinám. A že by sa mali jasne vysloviť k takým dôležitým otázkam, ako sú práva menšín a slovensko-maďarské spolužitie. Ficove vyjadrenia o Maďaroch však poznajú všetci až príliš dobre a ak by aj naraz začal hovoriť inak, ťažko by mu niekto uveril. Kiska sa otázkam týkajúcim sa Maďarov vyhýba oblúkom, nič konkrétne okrem floskúl typu „ľudí netreba deliť podľa národnosti“ z neho väčšinou nedostali ani v rozhovore pre denník Új Szó. Je skoro jedno, či na tieto veci nemá názor, alebo si len nechce odradiť časť voličov. Nič nenasvedčuje, že by na tom niečo plánoval zmeniť. Čo potom urobia Bárdos a SMK? Môžu podporiť Kisku aj bez splnenia svojich požiadaviek a strápnia sa. Alebo môžu Kisku nepodporiť a nielen že sa strápnia, poškodia si aj vzťahy s potenciálnymi pravicovými koaličnými partnermi a priživia podozrenie, že si SMK hľadá cestičky k Smeru. SMK i strane blízke médiá a inteligencia robia všetko preto, aby spätne Bárdosovu účasť vo voľbách predstavili ako úspech. Hlavným argumentom v prospech kandidatúry pred voľbami bolo, že ňou ukáže všetkým na Slovensku silu menšiny. Z tohto hľadiska je však jeho 5,1 percenta vyslovene debakel, a tak sa tento argument ticho vytratil. Teraz tvrdia, že kandidatúrou upozornil na problémy menšín a zaslúžil sa o to, že sa o nich viac hovorilo. V skutočnosti je to však tiež skôr naopak. Bárdosova účasť síce pomohla z predvolebnej kampane dočasne vyradiť maďarskú kartu, nie však preto, lebo by slovenská spoločnosť už bola vyspelejšia. Účasť maďarského kandidáta len znamenala, že aspoň v prvom kole nikoho iného nepodozrievali, že sa uchádza o hlasy maďarských voličov. O tých sa automaticky predpokladalo, že budú voliť Bárdosa alebo nejakého Nefica, takže sa o nich zo slovenskej strany nikto v dobrom ani v zlom nestaral. Spolu s nimi sa i problémy menšín a súžitia jednoducho zabalili do nenápadnej škatule s názvom Bárdos a odložili ako niečo, čo ostatných nemá prečo zaujímať. Mimovoľne sa to prejavilo i v tom, ako slovenské médiá občas vynechali Bárdosa z porovnávaní hlavných kandidátov - nedostal sa tam, kam prenikol Ján Čarnogurský s nižšou podporou. Stalo sa to v jednom článku i SME, aspoň v týchto novinách to však určite nebol zámer. Na Bárdosa si mnohí novinári naozaj nespomenuli, respektíve ho nepovažovali za dôležitého pre slovenského voliča. Nie je to v poriadku a pre slovenské médiá a demokratov je to vyslovene trápne, odzrkadľuje to však mieru nezáujmu, akú Bárdos vyvolal. A aj keď to slovenské zabúdanie neospravedlňuje, môže si za ňu so svojou stranou z veľkej časti sám. Napriek deklarovanej snahe zviditeľniť menšiny a ich problémy pred celým Slovenskom SMK i Bárdos na slovenskú verejnosť od začiatku kašlali. Prichádzal síce do televíznych debát a počínal si v nich celkom dobre (priamo žiaril, ak sa ocitol v spoločnosti Mezenskej a spol.), tým však sa všetka jeho aktivita voči väčšine skončila. Bolo to dobre vidieť na jeho bilbordoch. Heslo zhruba preložiteľné ako „Všetci tam musíme ísť“, je známy citát a v maďarskom kontexte dáva zmysel. Slovenský preklad „Poďme voliť“ však značí úplné dno predvolebnej kreativity a ukazuje totálnu absenciu záujmu o slovenského voliča. Bárdos sa tiež na takúto úlohu nehodil. SMK si ho vybrala ako nekonfliktného človeka, ktorý môže osloviť i voličov Mostu, pretože sa nikdy príliš nezapojil do kydania hnoja na konkurenčnú stranu. Bárdos sa však Hrušovskému podporovanému Mostom nepodobá len tým, aký je neslaný-nemastný. Rovnako ako on zastupuje doterajšiu partokraciu, tú politickú garnitúru, ktorá už konečne musí vypratať pole. Vníma ho tak i veľká časť maďarskej komunity, pre ktorú je navyše ako politik a súčasne šéf Csemadoku (kultúrny zväz sa aktívne zapojil do Bárdosovej kampane) symbolom snahy strany plne kontrolovať všetky oblasti života menšiny. I to prispelo k tomu, ako málo maďarských voličov prišlo k urnám a že Bárdos v absolútnych číslach nezískal ani toľko hlasov, ako SMK v posledných parlamentných voľbách. SMK ani nepodnikla vážny pokus prísť s naozaj nadstraníckym kandidátom. Nehľadala osobnosť príťažlivú nielen pre väčšinu tunajších Maďarov, ale dôveryhodnú i pre prípadných slovenských voličov. Symbolické je, že politikom strany k radosti v sobotu večer stačilo, že ich kandidát získal viac než kandidát Mostu. Spriaznené médiá tiež nezabudli vyzdvihnúť prieskum, podľa ktorého dala Bárdosovi hlas aj polovica voličov Mostu. Na to, že mu podľa tohto prieskumu logicky muselo dať hlas o to menej voličov SMK, sa už akosi zabudlo. Bárdosova kandidatúra nie je začiatok novej maďarskej politiky na Slovensku, ako tvrdí SMK a jej oddaná časť médií a „občianskej“ sféry, ale ukážka slepej uličky, do ktorej sa strana s ňou maďarská politika na Slovensku dostala. Nič však zatiaľ nesvedčí o tom, že by bola aspoň ochotná si to priznať.
Bárdos Maďarov nespojil
Potenciál voličov maďarskej národnosti je väčší... - Zisk čosi cez päť percent v prezidentskom súboji považuje Gyula Bárdos za úspech.
http://spravy.pravda.sk/prezidentske-volby-2014/clanok/311883-bardos-madarov-nespojil/
Bárdos podporí Kisku, ak sľúbi, že na Maďarov nezabudne
http://www.sme.sk/c/7139450/bardos-podpori-kisku-ak-slubi-ze-na-madarov-nezabudne.html
Slováci si volia nového prezidenta
http://www.teraz.sk/slovensko/prezident-volby-2014-1-kolo/77505-clanok.html
Taká je situácia v jednotlivých volebných okrskoch
http://www.teraz.sk/slovensko/volby-prezident-slovensko-situacia/77519-clanok.html
Slovensko si volí nového prezidenta
Voličov neodradil dážď ani sneh - Rómom z Nitry chýba zvážanie - Niekde sa volí aj v krčme
http://www.sme.sk/c/7136239/minuta-po-minute-prezidentske-volby-2014.html
Priebežné výsledky volieb prezidenta SR
http://www.teraz.sk/slovensko/vysledky-1kola-prezidentskych-volieb-201/77597-clanok.html
Štátny sviatok Maďarska
strany zrejme využijú na oslovenie voličov pred parlamentnými voľbami
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-statny-sviatok-oslavy/77531-clanok.html
V. Orbán: Maďarsko je najjednotnejšia krajina v Európe
http://www.hlavnespravy.sk/orban-madarsko-je-najjednotnejsia-krajina-v-europe/233671
Predseda Jobbiku je pripravený zomrieť pre Maďarsko
http://www.teraz.sk/zahranicie/jobbik-g-vona-madarsko-zivot/77584-clanok.html
Maďarský vicepremiér požaduje autonómiu
17. marca 2014 - (čtk)
Etnickí Maďari žijúci v Rumunsku by si zaslúžili autonómiu. Vyplynulo to z vyjadrenia podpredsedu maďarskej vlády Zsolta Semjéna. Maďarská menšina tvorí v Rumunsku približne sedem percent obyvateľstva, čo je 1,2 milióna ľudí. Etnickí Maďari žijú hlavne v oblasti Sedmohradska. Pred viac ako polstoročím tento región získal autonómiu, ale po niekoľkých rokoch bola zrušená. Rumunské zákony chránia práva príslušníkov maďarskej menšiny, zaručujú im napríklad právo na všetky formy vzdelávania v rodnom jazyku. Napriek tomu sa snažia o schválenie návrhu zákona, ktorý by priznal Sedmohradsku územnú autonómiu.
Rumunsko trestne stíha osoby, ktoré propagovali maďarský Jobbik
http://www.hlavnespravy.sk/rumunsko-trestne-stiha-osoby-ktore-propagovali-madarsky-jobbik/234660
Rumuni sa s extrémistickými Maďarmi nebabrú, zakázali im vstup
„Preč s Trianonom!” - „Sme tu doma!” - „Sedmohradsko nie je Rumunsko!” - Jobbik, Mládežnícke hnutie 42 žúp a Nová maďarská garda
http://www.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/rumuni-extremistickymi-madarmi-nebabru-zakazali-im-vstup.html
Generálny prokurátor chce pozastaviť imunitu veliteľovi Novej maďarskej gardy
http://www.hlavnespravy.sk/madarska-prokurator-chce-pozastavit-imunitu-velitelovi-novej-madarskej-gardy/234852
Paralympiáda: Farkašová je zlatá aj v obrovskom slalome
http://sport.sme.sk/c/7137610/paralympiada-farkasova-je-zlata-aj-v-obrovskom-slalome.html
Pozrite sa, ako sa správajú k Slovákom v Maďarsku
Slováci žijú kúsok za hranicami, služby tam veľmi nevyužívajú. - Viac ako 5-tisíc Slovákov sa v posledných rokoch presťahovalo za vidinou lacného bývania do prihraničných obcí v Maďarsku. Tento nevídaný jav zaujal sociológov a tí skúmali, ako sa im tam žije. (TV Markíza)
http://www.tvnoviny.sk/domace/1748120_pozrite-sa-ako-sa-spravaju-k-slovakom-v-madarsku
Výhodný kurz forintu vyvolal mániu: Slováci vykupujú maďarské obchody
http://www.cas.sk/clanok/275818/vyhodny-kurz-forintu-vyvolal-maniu-slovaci-vykupuju-madarske-obchody.html
Slovensko a Maďarsko chcú budovať nové cestné prepojenia
http://www.teraz.sk/ekonomika/slovensko-a-madarsko-cesta/77436-clanok.html
Modlime sa, aby nás Maďari nedobehli!
Predstavte si len situáciu, že sa Maďarsku o nejaký čas začne dariť a budú mať niekedy vyššiu životnú úroveň ako my na Slovensku. V tom momente sa naše južné okresy pokojne od nás odtrhnú a pridajú sa k Maďarsku.
http://vanak.blog.sme.sk/c/351885/Modlime-sa-aby-nas-Madari-nedobehli.html
Quo vadis, separatizmus?
Ak by sme šli do absurdna, nielen Škóti či Katalánci dostanú vzpruhu, ale aj Baskovia, Bretónci, Flámovia, taliansky sever, Bosna, bulharskí Turci, sikulskí či juhoslovenský Maďari.
http://danielmosko.blog.sme.sk/c/351893/Quo-vadis-separatizmus.html
Maďari, Poliaci a Rumuni by si mali rozdeliť Ukrajinu - Vyzýva Žirinovskij
http://aktualne.atlas.sk/madari-poliaci-a-rumuni-by-si-mali-rozdelit-ukrajinu-vyzyva-zirinovskij/zahranicie/europa/
Šokujúci návrh z Ruska: Ukrajinu treba rozdeliť
Vodca LDPR je známy svojimi kontroverznými nacionalistickými prejavmi a kolosálnymi vystúpeniami. Niektorí analytici tvrdia, že Žirinovskij vždy povie to, o čom Kremeľ z rôznych dôvodov nechce, alebo nemôže hovoriť.
http://www.topky.sk/cl/11/1385159/Sokujuci-navrh-z-Ruska--Ukrajinu-treba-rozdelit--Uslo-by-sa-nieco-aj-Slovensku-
Kosovo, Krym a maďarská menšina
http://kalmanpetocz.blog.sme.sk/c/352260/Kosovo-Krym-a-madarska-mensina.html
Do Ruskej federácie sa hlási aj moldavské Podnestersko
http://www.sme.sk/c/7140809/do-ruskej-federacie-sa-hlasi-aj-moldavske-podnestersko.html
Hlas ľudu, ktorému k rozhodnutiu pomohli tanky
http://finweb.hnonline.sk/komentare-a-analyzy-123/hlas-ludu-ktoremu-k-rozhodnutiu-pomohli-tanky-609604
Ukrajina a naša malosť
17. marca 2014 - (Kiss Gy. Csaba - Týždeň)
Kde leží Ukrajina? Súdiac podľa maďarskej diskusie sa občas zdá, akoby bola niekde za skleným vrchom. Pritom hraničí s nami. Je to náš najväčší sused, hoci nás spája pomerne krátky úsek spoločnej hranice. Keby som musel známkovať maďarské médiá za zverejnené spravodajstvo o udalostiach na Ukrajine, moja známka by sa blížila k nedostatočnej. Správy boli nepresné, jednostranné, pristupovali k udalostiam tak, akoby bola reč o juhoamerickej alebo africkej krajine. Ukrajina sa ledva-ledva dostala do popredia po najprudších zrážkach a výčinoch zákerných strelcov na Majdane. Budapeštiansky pravicový denník Magyar Nemzet (22. 2. 2014) demonštrantov kyjevského Majdanu jednoducho označil za „banditov”. Ďalší článok čitateľom „pripomenul,” že staršia generácia ukrajinských Židov sa tradične orientuje na Moskvu a popritom „poukázal” na antisemitské ukrutnosti Ukrajinskej povstaleckej armády počas druhej svetovej vojny. Generačne starším Maďarom detaily ukrajinských udalostí pripomenuli jeseň roku 1956: Rinčanie postupujúcich obrnených vozidiel po uliciach, ostrostrelcov štátnej bezpečnosti, sovietsku armádu ustupujúcu z Budapešti, sľuby sovietskej komunistickej moci, že odteraz budú vzťahy medzi socialistickými krajinami postavené na rovnoprávnom základe. Krátko nato ale len tak, akoby mimochodom, zatkli na rokovaniach maďarskú delegáciu. A tiež sa hovorilo, že v hlavnom meste Maďarska nebojujú povstalci, ale rovno fašistické bandy. Podľa verejnej mienky Ukrajina vo všeobecnosti nepatrí k priestoru, ktorému sa hovorí stredná Európa. Ale bez diskusie patrí do tej širokej európskej oblasti medzi Ruskom a Nemeckom (či skôr rusky a nemecky hovoriacim územím), kde v devätnástom storočí jednotlivé národy často bez samostatnej štátnosti a za svojráznych okolností hľadali cestu k národnej vyspelosti. Vytvoriť moderný ukrajinský národ v Habsburskej ríši (Haliči) alebo v Rusku vyzeralo doslova na beznádejné podujatie. V roku 1837 bolo dôležitým míľnikom na tejto ceste vydanie súboru ukrajinskej ľudovej poézie pod názvom Dnesterské pereje, ktoré vyšli v budínskej Kráľovskej univerzitnej tlačiarni. Preto som nepovažoval za náhodu, keď som si v uplynulých dňoch mohol pred peštianskym univerzitným kostolom na akomsi letáku prečítať prvé slová ukrajinskej hymny: „Šče ne vmerla Ukraina.” Ukrajina má štátnu nezávislosť krátko, len dve desaťročia. Zdá sa však, že to bolo dosť na to, aby sa v mladej generácii zakorenila ukrajinská identita, dokonca aj v časti obyvateľstva s ruským materinským jazykom. Ukrajincov už preto nemožno pokladať za Malorusov. Keď už je reč o Ukrajincoch a cárskej ríši, patrí sa niečo dodať. Cársky ukáz v roku 1876 zakázal ukrajinský jazyk. To nariadenie bolo také tvrdé, že v porovnaní s ním vyzerá umiernene aj taký šovinista a maďarizátor ako Béla Grünwald. K Ukrajine tiež patrí hrozivý Stalinom vyvolaný hladomor a bezprecedentne úspešná rusifikácia počas Brežnevovej vlády. V Maďarsku vnímame dianie na Ukrajine spravidla cez tamojšiu maďarskú menšinu, žijúcu v podkarpatskej oblasti. Na jednej strane je to pochopiteľné, ale súčasne značne úzkoprsé. Je dôležité vedieť, kto vyvoláva napätie s menšinami, ale ešte dôležitejšia je otázka budúceho vývoja celej Ukrajiny. Demokratická Ukrajina a jednota tejto doteraz rozdelenej krajiny je európskou otázkou, ktorá ďaleko presahuje región. A práve my v regióne, Poliaci, Slováci a Maďari, by sme si to mali uvedomovať najviac. Západoeurópsky prístup je často trochu neurčitý, občas nepochopiteľný, akoby samotná Európska únia nevedela, čo má vlastne chcieť. Preto sa musíme angažovať viac my vo Vyšehrade. Nie je to žiadna novinka. Márne predsa spoločnú hranicu a žijeme vedľa seba.
Vyšehrad - Ministri obrany V4 podpísali dokumenty, ktoré určujú smer spolupráce
Treba zachovať územnú integritu Ukrajiny
http://www.teraz.sk/zahranicie/ministri-obrany-v4-podpisali-dokumenty/77437-clanok.html
V. Orbán aj napriek Krymu chce, aby mu Rusi stavali elektráreň
http://www.sme.sk/c/7143699/orban-aj-napriek-krymu-chce-aby-mu-rusi-stavali-elektraren.html
Maďarská krajná pravica chce po vzore Krymu získať autonómiu pre Zakarpatsko
17. marca 2014 - (gmp - SRo)
Maďarská parlamentná krajná pravica vidí vo vývoji na Kryme šancu dosiahnuť územnú autonómiu aj v Zakarpatsku. Radikáli hovoria o Putinovej politike pozitívne. Ich europoslanec bol medzi pozorovateľmi na Kryme a proces odtrhnutia polostrova od Ukrajiny uvítal. - Maďarská diplomacia by sa mala snažiť o to, aby Zakarpatsko získalo autonómiu. - To je názor podpredsedu zahraničného výboru maďarského parlamentu Mártona Gyöngyösiho. Zahraničnopolitický expert strany Hnutie za lepšie Maďarsko - Jobbik nedávno na seba upozornil požiadavkou spísať Židov v maďarskom politickom živote. Teraz útočí na Ukrajinu, ktorá podľa neho nie je schopná zabezpečiť práva národnostných menšín. Jeho kolega v europarlamente, Béla Kovács zasa upozornil na seba cez víkend ako pozorovateľ na Kryme a tým, že v zakarpatskom Beregove si otvoril kanceláriu. Miestne úrady sa už obrátili na medzinárodné fóra, či je podobný postup možný. Ukrajinské portály pripomínajú, že Kovács chce presadiť v Zakarpatsku krymský scenár. Maďarské ministerstvo zahraničných vecí medzitým opätovne potvrdilo, že krymské referendum považuje za nelegitímne a protiústavné. Zmenu štatútu polostrova označuje za neprípustnú.
O rozbití ČSR nerozhodli Slováci, ale Hitler, tvrdí historik
Vznik samostatného slovenského štátu 14. marca 1939 bol podľa historika Petra Sokoloviča najlepším možným riešením, zabránilo sa tak totiž rozdeleniu územia Slovenska medzi Nemecko, Poľsko a Maďarsko.
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/800981-o-rozbiti-csr-nerozhodli-slovaci-ale-hitler-tvrdi-historik/
Prievoz na Dunaji spojí Slovensko a Maďarsko, premávať začne 1. apríla
Kravany nad Dunajom / Lábatlan - Pre obyvateľov obce môže loďka znamenať aj ďalšie pracovné príležitosti.
http://www.teraz.sk/regiony/prievoz-na-dunaj-slovensko-madarsko/77168-clanok.html
smartwatch - Inteligentné hodinky z Maďarska žnú úspechy
http://webmagazin.teraz.sk/technologie/smart-hodinky-triwa-gabor-balogh/1926-clanok.html
Maďarský priemysel vyrábal viac
http://ekonomika.sme.sk/c/7132971/madarsky-priemysel-vyrabal-viac.html
Nové formy straníckej propagandy
11. marca 2014 - (Peter Morvay - komentare.sme.sk)
Politici čoraz častejšie zneužívajú s nimi sympatizujúce organizácie, ktoré sa formálne tvária ako nezávislé. Prezidentské voľby u nás a aprílové parlamentné voľby v Maďarsku majú veľa podobného. Jeden silný kandidát a strana, ktorých sľubom a propagande mnohí voliči stále veria, aj keď nedokázali nič okrem toho, že korupcia láme nové rekordy. Proti nim slabá, rozdrobená a neschopná opozícia trpiaca stratou súdnosti. Vládcom pomáha, že ovládajú verejnoprávne médiá a cez svoju podnikateľskú klientelu aj rad súkromných. Je tu však aj podobnosť, ktorá vychádza z rovnakého zdroja ako aspoň relatívny úspech Andreja Kisku - zo všeobecného znechutenia politickou elitou a z nedôvery mnohých v čokoľvek, čo z tradičných politických kruhov zaznie. Tento spôsob politickej manipulácie bude i u nás silnieť, a preto stojí za to sa mu venovať. Ide o to, že politici a strany sa čoraz viac skrývajú za nastrčené organizácie a aktivity tváriace sa ako súčasť občianskej sféry. Nehovoríme o prípade, keď sa občianske združenie otvorene postaví za kandidáta, ktorý je mu blízky. Ak to urobí transparentne, je to vcelku v poriadku a môže nám byť maximálne ľúto, že to ľahko môže byť na úkor dobrej veci, ktoré združenia pôvodne presadzujú - už len preto, lebo týmto vystúpením nutne stratia zo svojej nezávislosti a tým aj dôveryhodnosti a efektívnosti pri presadzovaní vlastného cieľa. Vážnou hrozbou pre fungovanie demokratickej spoločnosti sú prípady, keď politici priamo stoja za aktivitami tváriacimi sa ako prejavy občianskej spoločnosti, ktoré však nepodporia otvorene svojho kandidáta (tým by sa odhalili), ale využívajú sa skôr na špinavú prácu a diskreditáciu protivníkov. Politici vedia, že ich propaganda môže fungovať úspešnejšie, ak sa bude tváriť nestranne a nebude jasný jej zdroj. Typické je, že čím menej demokratický politik je a čím viac skutočnú občiansku sféru nenávidí, tým skôr siaha po nastrčených „civiloch“. V Maďarsku je priekopníkom tejto metódy vládny Fidesz a zabíja tým dve muchy jednou ranou. Okrem úspešnejšieho šírenia vlastnej propagandy oslabuje dôveru v občiansku spoločnosť všeobecne a tým vyraďuje z hry aj ďalší dôležitý prvok slúžiaci na kontrolu moci.
Bývalým zamestnancom Malévu nevyplatili mzdy, o pomoc žiadajú Orbána
http://spravy.pozri.sk/clanok/Byvalym-zamestnancom-Malevu-nevyplatili-mzdy,-o-pomoc-ziadaju-Orbana/254216
Spotrebiteľské ceny v Maďarsku vo februári vzrástli o 0,1 %
http://ekonomika.sme.sk/c/7132227/spotrebitelske-ceny-v-madarsku-vo-februari-vzrastli-o-01.html
Maďarsko si pripomenulo 15. výročie vstupu do Severoatlantickej aliancie
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-si-pripomenulo-15-vyrocie-vstupu-do-severoatlantickej-aliancie/231637
Súťaž v Paríži vysoko vyzdvihla slovenské vína
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/310977-sutaz-v-parizi-vysoko-vyzdvihla-slovenske-vina/
Sedmohradskí Maďari žiadajú územnú autonómiu
10. marca 2014 - (tasr)
Územnú autonómiu Sikulska požadovali dnes v rumunskom Tirgu Mureš príslušníci maďarskej menšiny v Rumunsku, ktorí pricestovali autobusmi a autami z celého Sedmohradska. Podujatie podľa agentúry MTI zorganizovala po druhý raz Sikulská národná rada (SZNT). Vlani 27. októbra vytvorilo živú reťaz medzi mestami Brašov a Bacau zhruba 120.000 Sikulov, ktorí vyhlásili, že Sikulsko je spoločným domovom všetkých jeho obyvateľov bez ohľadu na ich národnú, etnickú či jazykovú príslušnosť. Územná autonómia má byť podľa nich plnou a skutočnou inštitucionálnou zárukou rovnosti práva. Účastníci dnešného podujatia niesli maďarské národné vlajky a sikulskú vlajku, ale aj transparenty s požiadavkou na autonómiu. Zhromaždenie Sikulov bolo povolené ako spomienka pri príležitosti 160. výročia popravenia sikulských mučeníkov organizujúcich protihabsburské povstanie. Zhromaždenie vysielala maďarská verejnoprávna televízia Duna TV naživo. Podujatie s rovnakým zámerom sa konalo dnes aj na budapeštianskom Námestí hrdinov, na ktorom sa zišlo niekoľko stoviek Maďarov. Sikulsko je juhovýchodný región Sedmohradska tvorený župami Covasna, Mureš a Harghita (uvedené názvy sú v rumunčine). Takmer 60 percent z vyše 1,1 milióna tamojšieho obyvateľstva sú Maďari. Do roku 1920 bolo Sikulsko súčasťou Uhorska, najprv ako autonómna oblasť, ktorá bola v roku 1876 v rámci modernizácie uhorského župného systému zrušená. Trianonská zmluva pričlenila sikulskú oblasť spolu s celým Sedmohradskom Rumunsku. V roku 1940 bolo Rumunsko donútené druhou viedenskou arbitrážou vydať časť Sedmohradska vrátane sikulskej oblasti Maďarsku. Po skončení druhej svetovej vojny sa obnovila predvojnová hranica a oblasť pripadla znovu Rumunsku. V rokoch 1952-68 existovala v sikulskom regióne Maďarská autonómna oblasť.
Fidesz minul povolené peniaze na kampaň, voľby budú začiatkom apríla
Vládna strana investuje do volieb veľa, financuje i nastrčené občianske združenia.
18. marca 2014 - (Peter Morvay - Sme)
Do aprílových parlamentných volieb zostávajú v Maďarsku viac ako dva týždne, vládna strana Fidesz však už dvojnásobne prekročila sumu, ktorú mohla podľa zákona minúť na predvolebnú kampaň. Podľa pondelkovej správy Transparency International Maďarsko a dvoch serverov zaoberajúcich sa transparentnosťou politiky a verejnou korupciou, minul Fidesz na kampaň najmenej 6,6 milióna eur. Zo zákona by pritom mohol minúť len jednu miliardu forintov, asi 3,3 milióna eur. Fidesz sám minul na kampaň viac ako na ňu dohromady minuli tri ďalšie strany, ktoré majú podľa prieskumov šancu dostať sa do parlamentu. Zväz pre zmenu vlády tvorený najmä socialistami a stranou expremiéra Gordona Bajnaiho, ktorý minul zhruba 2,3 milióna, extrémistický Jobbik s výdavkami vo výške asi 2,2 milióna a strana Politika môže byť iná so zhruba jedným miliónom eur. Správa započítala medzi náklady na kampaň Fideszu aj peniaze, ktoré minulo najväčšie občianske združenie podporujúce Fidesz, takzvané Fórum občianskej spolupráce (CÖF). Toto združenie bohato dotované z verejných peňazí organizuje napríklad takzvané mierové pochody na podporu premiéra Viktora Orbána a začalo bilbordovú kampaň očierňujúcu opozíciu mesiace pred oficiálnym začiatkom predvolebnej kampane. Správa započítala medzi výdavky Fideszu i náklady všadeprítomnej kampane propagujúcej pred voľbami vládnu politiku a jednotlivé jej kroky. Zo zákona povolené náklady na kampaň však už Fidesz prekročil aj bez zarátania výdavkov CÖF a vlády. Orbánova strana minula na priznanú a priamu predvolebnú kampaň do konca februára 3,1 milióna eur a odvtedy výdavky výrazne vzrástli. Správa navyše nedokáže podchytiť výdavky na ďalšie aktivity propagujúce vládnu stranu. Fórum nie je jediným združením vydávajúcim sa za súčasť nezávislej občianskej sféry, ktoré je financované z verejných peňazí a pritom propaguje Fidesz a jeho lídra.
Maďarsko rozbehne kampaň pred voľbami do Európskeho parlamentu 5. apríla
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-rozbehne-kampan-pred-volbami-do-europskeho-parlamentu-5-aprila/231097
Fidesz: Kauzu majetku expodpredsedu MSZP treba rýchlo vyšetriť
http://www.hlavnespravy.sk/fidesz-kauzu-majetku-expodpredsedu-madarskych-socialistov-treba-rychlo-vysetrit/231554
Expodpredsedu MSZP Gábora Simona vzali do vyšetrovacej väzby
http://www.teraz.sk/zahranicie/expodpredsedu-mszp-simona-vzali-do-vyse/77131-clanok.html
Prokuratúra zadržala bývalého podpredsedu MSZP Gábora Simona
http://www.hlavnespravy.sk/madarska-prokuratura-zadrzala-byvaleho-podpredsedu-mszp-gabora-simona/230997
Eva Varholíková sa má pred odvolací súd postaviť v novembri, oslobodí ju?
http://www.pluska.sk/krimi/zahranicne-krimi/varholikova-ma-pred-odvolaci-sud-postavit-novembri-oslobodi-ju.html
Obchody za hranicami Slovenska sú plné slovenčiny
Slováci menia eurá za forinty - Za nákupmi aj peši - Lacnejší chlieb aj zemiaky - Slovákov v Maďarsku ešte pribudne
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/310837-obchody-za-hranicami-slovenska-su-plne-slovenciny/
V4 požiadala USA o zvýšení exportu zemného plynu do Európy
http://www.24hod.sk/v4-poziadala-usa-o-zvyseni-exportu-zemneho-plynu-do-europy-cl275246.html
R. Fico s V. Orbánom otvorili prepojenie sietí plynovodov
http://www.teraz.sk/ekonomika/fico-orban-madarsko-plynovod/79171-clanok.html
Eustream ukončil výstavbu slovenskej časti slovensko-maďarského plynov
http://www.teraz.sk/ekonomika/eustream-vystavba-slovensko-madarsko/79138-clanok.html
V. Orbán: Slovensko-maďarské prepojenie plynovodu odovzdáme 27. marca
http://aktualne.atlas.sk/orban-slovensko-madarske-prepojenie-plynovodu-odovzdame-27-marca/zahranicie/europa/
Plynovodné prepojenie Slovenska s Maďarskom má fungovať od roku 2015
http://ekonomika.sme.sk/c/7131195/plynovod-s-madarskom-ma-fungovat-od-roku-2015.html
Čierne ovce socialistov nahrávajú Orbánovi
12. marca 2014 - (Ivan Drábek - Pravda)
Muž, ktorý bol ešte minulý mesiac podpredsedom Maďarskej socialistickej strany, sedí od pondelka vo vyšetrovacej väzbe. Iný bývalý socialistický poslanec, ktorý si odsedel šesť rokov za korupciu, v rovnaký deň vydal knihu, kde svojich niekdajších spolustranníkov ani trocha nešetrí. Socialistami vedený blok, ktorý si svoj neoficiálny názov zo Zomknutia nedávno upravil na Zmenu vlády, postihuje necelý mesiac pred parlamentnými voľbami pohroma za pohromou. Jeho ambície poraziť premiéra Viktora Orbána a jeho Fidesz sa rozplývajú. Ba čo viac, opozícia má dôvod sa obávať, že Orbán si udrží ústavnú väčšinu. Čiernymi ovcami ľavice sú Gábor Simon, donedávna muž číslo 2 vo vedení socialistov, a niekdajší poslanec János Zuschlag. Simon sa vo februári vzdal všetkých straníckych funkcií a pozastavil si členstvo u socialistov, keď sa prevalilo, že na tajných kontách v Rakúsku má takmer 800-tisíc eur, ktoré zatajil v majetkových priznaniach. Socialisti sa od neho dištancovali a uspokojili sa s jeho tvrdením, že toto bohatstvo nahonobil pred vstupom do politiky. Začaté trestné stíhanie Simona sa však ukázalo ako príliš tvrdá rana. Prílev nerozhodnutých voličov, ktorí boli pre socialistami vedený tábor poslednou nádejou na zvrat, sa zastavil. Podľa čerstvého prieskumu agentúry Medián Zmene vlády je dnes pripravených odovzdať hlas iba 23 percent voličov, kým Fidesz má stále prinajmenšom 36-percentnú podporu. Sociológovia pritom vyrátali, že ak si Orbánova strana udrží aspoň desaťpercentný náskok pred hlavným opozičným blokom, bude mať v parlamente opäť dvojtretinovú väčšinu. Prieskum Mediánu ukázal aj to, že podľa takmer 60 percent opýtaných Simonova kauza výrazne zhoršuje volebné šance ľavice. Pochybnosti niektorých politológov o tom, či efekt škandálu do volieb nespľasne, sú od pondelka bezpredmetné. V trezore, ktorý mal Simon skrytý v dome svojho priateľa, totiž vyšetrovatelia objavili ďalšiu vysokú sumu v hotovosti, ako aj pas západoafrického štátu Guinea-Bissau na meno Gabriel Derdák s fotografiou a osobnými údajmi socialistického exposlanca. Podľa provládneho denníka Magyar Nemzet na konto zriadené pomocou Simonovho afrického pasu bolo v jednej budapeštianskej banke minulý mesiac vložených štvrť milióna eur. Fidesz po nových odhaleniach bombarduje Orbánovho socialistického vyzývateľa Attilu Mesterházyho aj expremiérov Gordona Bajnaiho a Ferenca Gyurcsánya, „dvojku“ a „trojku“ na kandidačnej listine Zmeny vlády, aby prestali kryť Simona a oznámili všetko, čo o jeho finančných aktivitách vedia. Mesterházy, ktorý štyri roky pracoval na očistení strany od skorumpovaných politikov, tvrdí, že vie iba to, čo mu Simon povedal, a to, že peniaze nemajú nič spoločné so stranou. Gyurcsány reagoval ostrejšie. „Ak je čo len polovica z toho, čo sa hovorí, pravda, potom je to jeden gauner,“ povedal podľa portálu Index o Simonovi. „Oproti Orbánovi je iba drobný vreckár, ale aj tak nech ide do frasa,“ pokúsil sa pripomenúť korupčné aféry súčasnej vlády, ktoré Simonova kauza zatlačila do úzadia. Do kampane provládnych médií dokonale zapadla kniha, ktorú vydal exsocialista Zuschlag. Ten sa iba na jeseň dostal z väzenia, kde si odsedel šesť rokov za to, že zo štátnych fondov neoprávnene odviedol takmer štvrť milióna eur mládežníckej organizácii socialistickej strany. Zuschlag v knihe spomína tajné stranícke trezory i podvojné účtovníctvo socialistov, ktorí vraj z neho spravili obetného baránka. Tvrdí tiež, že pred voľbami v roku 2006, keď sa ho socialisti chceli zbaviť, mu z čiernych fondov ako odstupné vyplatili štedrú odmenu takmer 70-tisíc eur. „Dali mi päťdesiat miliónov forintov zabalených v reklamnej igelitke,“ cituje ho provládny denník Napi Gazdaság. Stúpenci Fideszu teraz na ľavicových politikov na mítingoch mávajú igelitkami a vykrikujú: „Aj my chceme.“
Gordon Bajnai: Maďari vládu Orbána vymenia, neznášajú, keď ich okradnú
8. marca 2014 - (tasr)
Maďari neznášajú tri veci: keď ich okradnú, keď ich prekabátia a keď sa im vyhrážajú, vyhlásil 8. marca 2014 v Budapešti expremiér a predseda Spolu-PM Gordon Bajnai. Podľa komerčnej televízie ATV Bajnai dodal, že to sú dôvody, prečo 6. apríla v parlamentných voľbách budú Maďari hlasovať proti Orbánovej vláde. Expremiér na podujatí, na ktorom si pripomenuli prvé výročie založenia strany Spolu-PM, ostro kritizoval vládu premiéra Viktora Orbána najmä za dohodu s Ruskom o rozšírení jadrovej elektrárne v Paksi. Tá podľa jeho vyjadrenia prinesie zdraženie elektriny a ruská pôžička na realizáciu tohto projektu pripúta Maďarsko k Rusku. Bajnai ale zdôraznil, že najväčším nepriateľom Maďarska nie je Orbán, ale strata nádeje, očakávanie zázraku a strach. „Boh ochraňuj Maďarsko,” zvolal v závere predseda Spolu-PM. Expremiér Bajnai v októbri 2012 oznámil založenie volebného hnutia Spolu za 2014. Zakladateľmi hnutia boli skupina zo spoločenskej siete Facebook Milión ľudí za slobodu maďarskej tlače (Milla), Hnutie maďarská Solidarita a Spolok domov a pokrok. Vlani hnutie pretransformovali na politickú stranu, ktorá sa postupne spojila s Maďarskou socialistickou stranou (MSZP) a Demokratickou koalíciou Ferenca Gyurcsánya, s ktorými vytvorili ľavicový volebný blok Zomknutie.
Maďarskí ultrapravičiari z Jobbiku chodia agitovať na Slovensko
http://www.pluska.sk/plus-7-dni/zahranicie/madarski-ultrapraviciari-z-jobbiku-chodia-agitovat-slovenko.html
Radikalizmus v Maďarsku - Jobbiku stúpajú preferencie, Fidesz mierne oslabil
http://www.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/radikalizmus-madarsku-jobbiku-stupaju-preferencie-fidesz-mierne-oslabil.html
Čo urobí národnostná politika s našimi životmi?
22. marca 2014 - (Kristína Kúdelová - Sme)
Mladá režisérka Vladislava Plančíková nepatrí ku generácii, ktorá by sa v škole niečo učila o takzvanej výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. Len z rozprávania starej mamy vedela, že s týmto politickým rozhodnutím po druhej svetovej vojne nebolo niečo v poriadku. Vyhovovalo záujmom štátu? Možno. Zároveň však zasiahlo do životov rodín, narušilo ich a mátalo ich niekoľko desaťročí. Vlastne až dodnes. Plančíková nakrútila film s názvom Felvidék - Horná zem a sama je jeho rozprávačkou. Svoj výskum, teda pátranie po tom, čo sa v roku 1946 presne stalo, začala rozhovorom s rodičmi. Potom prekročila hranice rodiny a cestovala, vyhľadala tých, čo sa zo Slovenska museli vysťahovať do Maďarska, aj tých, čo sa z Maďarska presťahovali (v niektorých prípadoch dobrovoľne) na Slovensko. Pomocou ich spomienok vysvetľuje mechanizmy výmenného procesu a zároveň ukazuje, ako je ľudský organizmus schopný niečo také spracovať - alebo aj nie. Felvidék je zaujímavou kombináciou viacerých filmových foriem. Je to dokument skoro až s edukatívnou ambíciou. A zároveň je to aj osobný film, ktorý použitím animačnej techniky stop-motion pripomína denník alebo rodinný album. Je cestou do minulých rokov, no ohraničujú ho súčasné rozhovory, ktoré režisérka vedie so svojimi priateľmi. Rozprávajú sa a uvažujú o jazyku, identite, životnom pocite, vplyve politiky na ľudské životy, tak trochu aj hľadajú pôvod národnostného napätia a načrtávajú možnosti jeho konca. Film je dnes v programe Medzinárodného filmového festivalu Febiofest a začiatkom apríla vstúpi do slovenských kín.
Spomienky ožijú...
Zabudnuté príbehy ľudí, ktorých životy poznačili rozhodnutia mocných a mocnejších... - „Všetko začalo zamyslením sa nad babkinými slovami, že prišla na Slovensko z Maďarska ešte ako malé dieťa s celou svojou rodinou...” - Novinárska premiéra animovaného dokumentárneho filmu Felvidék-Horná zem - vo štvrtok 13. marca 2014 o 11.00 v bratislavskom Kine Lumiére. Po projekcii sa bude konať tlačová konferencia s tvorcami filmu.
http://www.hornazem.eu/sk
Vladislava Plančíková: Pýtajme sa na minulosť, kým je koho
21. marca 2014 - (Pravda)
Animovaný dokument Felvidék - Horná zem je pre filmárku Vladislavu Plančikovú celovečerným debutom. Odvážne sa v ňom púšťa do problematiky slovensko-maďarských vzťahov. Film uvidia návštevníci Febiofestu vo svetovej premiére.
- Ako by ste na váš film navnadili divákov?
- Aby sme vedeli, kto sme, je dôležité poznať svoje korene a minulosť. Dokumentárny film Felvidék - Horná zem hovorí o našej tabuizovanej histórii, ktorá sa týka nás všetkých bez ohľadu na to, či nejakým spôsobom riešime slovensko-maďarské vzťahy. Myslím, že si v ňom každý niečo nájde - hovorí o ľudských rozhodnutiach, o politickej moci nad životmi ľudí, ako je to i dnes, o potrebe odpustenia, sile ísť ďalej, o láske, o domove a o identite. To sú asi univerzálne témy.
- Pustili ste sa do témy, ktorá je tak trochu „strašiakom” historikov, politológov aj sociológov. Priviedli vás k nej osobné dôvody?
- Od začiatku som si vedomá, že je to veľmi citlivá a v našej spoločnosti tabuizovaná téma. Ja sama som od malička vyrastala v tomto nepomenovateľnom a neuchopiteľnom napätí, čo tu „straší” medzi dobrými susedmi. Chcela som to pochopiť, začala som klásť otázky a hľadať odpovede. Predovšetkým medzi pamätníkmi, ktorí reálne prežili toto šialené povojnové sťahovanie národov, keďže pomaly odchádzajú a nebudeme mať koho sa viac pýtať. A to je vlastne aj taký malý odkaz mladým ľuďom, aby sa pýtali svojich starých rodičov na minulosť, kým ešte majú tú možnosť.
- Ako okolie reagovalo na to, že pripravujete film o „maďarskej otázke”? Neodrádzali vás?
- Samozrejme, že boli ľudia, ktorí od začiatku chápali dôležitosť otvorenia tejto témy a podporovali ma s väčšími či menšími pochybnosťami a zvedavosťou, ako to celé dopadne a či sa mi podarí naplniť môj „liečivý” zámer zahojiť staré rany a posunúť sa ďalej... a našli sa aj takí ľudia, ktorým sa to nepáčilo a dokonca mi jeden farár mával prstom pred nosom, ale ustala som to. Moji najbližší ma prirodzene vždy podporovali a verili vo mňa, za čo som im nesmierne vďačná.
- Film je atraktívny a nevšedný aj svojou formou...
- Uvedomila som si, že ľudia často nedokážu niektoré priamo pomenované skutočnosti prijať, uzatvoria sa, alebo sa začnú biť za svoju pravdu a nepočúvajú. Preto som sa rozhodla využiť čaro animácie povedať to, čo sa niekedy slovami nedá... komunikuje s dieťaťom v nás symbolmi a metaforami, a tak otvára naše vnímanie svetu. Formálne je môj film animovaným dokumentom, ktorý síce pracuje s historickými faktami a ťažkou témou, ale cez emócie, príbehy ľudí a moju alegorickú cestu naplniť starý sľub, ktorý dala babka svojej mame...
- Felvidék je vašim dlhometrážnym debutom, plánujete sa tejto téme venovať aj v budúcnosti?
- Viem si predstaviť, že by prišla objednávka na sériu historicko-analytických dokumentov, ktoré by túto tému Spracovali z faktografickej stránky, to by som rada robila. V podstate je to však pre mňa uzavretá téma, mám svoje odpovede a po rokoch hotový film. A momentálne sa sústreďujem na nový projekt, na ktorom mi veľmi záleží a už vlastne žijem nim.
Maďari sľubujú za hlasy Gyulovi Bárdosovi peniaze školám
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/800371-madari-slubuju-za-hlasy-gyulovi-bardosovi-peniaze-skolam/
Najviac vysokoškolsky vzdelaných volí Fica
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/najviac-vysokoskolsky-vzdelanych-voli-fica-608636
Chcem byť prezidentom všetkých občanov
http://kalmanpetocz.blog.sme.sk/c/351221/Chcem-byt-prezidentom-vsetkych-obcanov.html
Prvé kolo prezidentských volieb by podľa prieskumu vyhral R. Fico pred A. Kiskom
http://hn.hnonline.sk/slovensko-119/fico-a-kiska-vedu-karty-moze-zamiesat-len-knazko-608385
Vtipy aj o nevere - Fico odštartoval MDŽ
http://www.sme.sk/c/7125483/fico-odstartoval-mdz-chrlil-vtipy-aj-o-nevere-a-zavadzal-nezamestnanostou.html
Fico nemá isté hlasy ani u svojich krajanov
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/fico-nema-iste-hlasy-ani-svojich-krajanov-odkazuju-mu-musis-este-vela-zmenit.html
Rakúski investori nechcú byť v Maďarsku diskriminovaní
http://www.hlavnespravy.sk/rakuski-investori-nechcu-byt-v-madarsku-diskriminovani/228544
Očakáva sa, že do volieb v Maďarsku sa zaregistruje 200.000 zahraničných Maďarov
http://www.hlavnespravy.sk/ocakava-sa-ze-do-volieb-v-madarsku-sa-zaregistruje-200-000-zahranicnych-madarov/228516
Maďarsko má podľa ministra dostatočné rezervy plynu
http://ekonomika.sme.sk/c/7124901/madarsko-ma-podla-ministra-dostatocne-rezervy-plynu.html
Maďarsko chce od e.onu prevziať domáce plynárenské firmy
http://ekonomika.sme.sk/c/7125497/madarsko-chce-od-eonu-prevziat-domace-plynarenske-firmy.html
Rusko nemôže hospodársku vojnu vyhrať, tvrdí maďarský šéf diplomacie Martonyi
http://www.aktuality.sk/clanok/249027/rusko-nemoze-hospodarsku-vojnu-vyhrat-tvrdi-madarsky-sef-diplomacie-martonyi/
Sankcie voči Rusku by sa najviac dotkli krajín V4, zhodli sa diplomati
http://www.teraz.sk/zahranicie/sankcie-voci-rusku-v4-problem/77330-clanok.html
Maďarsko dezinfikuje vozidlá prichádzajúce z Ukrajiny pre hrozbu moru
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-ukrajina-mor-dezinfekcia/76144-clanok.html
Rodná cesta
http://www.slobodnyvysielac.sk/rodna-cesta/m5/p19/r25
Supertrieda - Súťaž pre všetky slovenské deti
http://www.kulpin.net/aktuality/sutaz-pre-vsetky-slovenske-deti.html
Dotácie z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/politika/153-politika1-politika1/1151-podpora-zo-slovenska-dotacie-z-rozpotu-usz
Viac než 78 tisíc eur na 49 úspešných projektov Slovákov v Maďarsku. - Celkom bolo pre rok 2014 dotačnou komisiou ÚSŽZ schválených 434 dotácií v celkovej sume 649.465 eur, 417 žiadostí o dotáciu dotačná komisia zamietla.
Schválené a zamietnuté žiadosti o dotáciu v roku 2014
www.oslovma.hu/XXX/UszzDo14.rtf
Celkom bolo pre rok 2014 dotačnou komisiou ÚSŽZ schválených 434 dotácií v celkovej sume 649.465 eur, 417 žiadostí o dotáciu dotačná komisia zamietla.
Zoznam schválených žiadostí o dotáciu ÚSŽZ v roku 2014:
http://www.uszz.sk/data/files/2014%20Schvalene%20ziadosti%20o%20dotaciu.pdf
Zoznam zamietnutých žiadostí o dotáciu ÚSŽZ v roku 2014:
http://www.uszz.sk/data/files/2014%20Zamietnute%20ziadosti%20o%20dotaciu.pdf
Cena Ondreja Štefanka 2014 Kataríne Melegovej-Melichovej, Nine Holej a Michalovi Babiakovi
Historické aspekty života dolnozemských Slovákov - Ojedinelý historický proces s určitými „záhadami“, ktoré sa viažu na etnické prežitie aj po takmer 300 rokoch od odchodu z materského slovenského etnického územia v Uhorskom štáte.
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3072/cena-ondreja-stefanka-2014-katarine-melegovej-melichovej-nine-holej-a-michalovi-babiakovi
Nadlak v centre pozornosti dolnozemských Slovákov
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3064/nadlak-v-centre-pozornosti-dolnozemskych-slovakov
Slováci žijúci v Rumunsku potrebujú podporiť udržanie slovenského školstva, tvrdí poslanec Ľ. Petrák (Smer-SD)
22. marca 2014 - (sita)
Slováci žijúci v Rumunsku potrebujú podľa poslanca NR SR Ľubomíra Petráka (Smer-SD) podporiť udržanie slovenského národnostného školstva. Ako povedal Petrák, počet Slovákov v Rumunsku za posledných 20 rokov klesol približne zo 7 000 na 5 000. “Príčinou sú zmiešané manželstvá, ale aj Slováci, ktorí prídu študovať na Slovensko, no nevracajú sa späť do Rumunska, ale zostávajú na Slovensku,” povedal Petrák. Slovensko musí podľa Petráka hľadať spôsoby ako pomôcť slovenskému školstvu, aby sa udržalo a slovenská komunita v Rumunsku prežila. “Prvým krokom bola renovácia evanjelickej cirkevnej materskej školy, ktorá patrí dnes medzi najmodernejšie v regióne. Navštevuje ju približne 70 detí,” povedal s tým, že škôlku začali navštevovať aj rumunské deti, ktoré sa tam učia prirodzene aj po slovensky. “Obdobným vývojom by mala prejsť aj spojená základná a stredná škola. V súčasnosti sa v nej totiž vyučuje v dvoch smenách, čo je nevyhovujúce. Treba zvýšiť jej kapacitu, na čo treba domáce i slovenské zdroje,” konštatoval.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=560027247429589&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1&ref=nf
Medzinárodná konferencia
Petrák spolu s ďalším poslancom NR SR Dušanom Jarjabkom navštívili Nadlak v piatok, kde sa zúčastnili na konferencii o Historických aspektoch života dolnozemských Slovákov. Bola to šiesta medzinárodná konferencia. Súčasťou konferencie je odovzdávanie Ceny Ondreja Štefanka, ktorý bol dolnozemský literát. Cena sa odovzdáva trom dejateľom kultúrneho života dolnozemských Slovákov. Podľa Jarjabka by bolo dobré pouvažovať o užšom prepojení s dolnozemskými Slovákmi. “Napríklad dolnozemskí spisovatelia sa chcú dostať medzi slovenských spisovateľov. Bolo by to obohatenie slovenskej kultúry. Toto prepojenie je viac ako nutné,” povedal Jarjabek.
Slovenské školstvo v Békešskej Čabe
Rozhovor s riaditeľkou školy Editou Pečeňovou (audio):
http://static-media.rtvs.sk/items/124/5329b0c4ed67e.mp3
Predmety vyučujú nielen v slovenskom, ale aj maďarskom jazyku:
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3069/slovenske--skolstvo-v-bekesskej-cabe
Vo Vyšehrade odhalili tabuľu Jozefovi K. Viktorínovi
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/616/vo-vysehrade-odhalili-tabulu-jozefovi-k-viktorinovi
Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Jozefovi Viktorínovi vo Vyšehrade
22. marca 2014 - Podujatie Slovenskej samosprávy VIII. obvodu Budapešti a Domu osvety kráľa Mateja Korvína vo Vyšehrade (Visegrád)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559520134146967&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1
Vyšehrad bol svedkom multikultúrnej slávnosti
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/151-aktuality3-aktuality3/1153-vyehrad-bol-svedkom-multikulturnej-slavnosti
Archív: Pamätný deň Jozefa Viktorína vo Vyšehrade (17. marca 2012)
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/703-pamatn-de-jozefa-viktorina-vo-vyehrade
Prezentácia slovensko-maďarských vydaní diel Jána Palárika
v budapeštianskom Slovenskom inštitúte
Kompletné dielo Jána Palárika dostupné na stiahnutie
http://zlatyfond.sme.sk/autor/1/Jan-Palarik
Zo študentských rokov Jána Palárika
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/742-zo-tudentskch-rokov-jana-palarika
Vernisáž výstavy Michala Černušáka REVELATION
V nových výstavných priestoroch Slovenského inštitútu v Budapešti pokračuje cyklus Mladé slovenské umenie v koncepcii významných teoretikov a historikov umenia zo Slovenska. Dňa 13. marca 2014 bola vernisáž samostatnej výstavy Michala Černušáka REVELATION v koncepcii Prof. Petra Michaloviča z Katedry estetiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Pocta Ondrejovi L. Áchimovi (1871-1911) v Budapešti
Odhalenie bronzovej busty čabianskeho agrárneho politika a parlamentného poslanca v Uhorsku: 26. marca 2014 o 11.00 h. v priestore promenády sôch Maďarského poľnohospodárskeho múzea v Budapešti.
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3063/pocta-ondrejovi-l-achimovi-v-budapesti
„Sedliacky kráľ“ - „Tótsky gazda“ - „Apolón“
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/552-dedistvo-sedliackeho-kraa-ondreja-l-achima
Michal Hrivnák: Ondrej L. Áchim a Slováci
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1020-michal-hrivnak-ondrej-l-achim-a-slovaci
Predseda ÚSŽZ Igor Furdík oceňuje kultúrny vklad krajanov (video)
http://www.youtube.com/watch?v=odIxawIFjb0&feature=player_embedded
Slováci chcú žiť v demokratickej Ukrajine
http://static-media.rtvs.sk/items/117/53171c26f13c7.mp3
Ako vníma súčasné dianie na Ukrajine slovenská národnostná menšina v Zakarpatsku?
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3042/slovaci-chcu-zit-v-demokratickej-ukrajine
Z minulosti a prítomnosti Zakarpatskej Ukrajiny
Užhorod a Mukačevo - Uh a Latorica - Od konca 11. storočia bolo Zakarpatsko do polovice 20. storočia súčasťou viacerých štátnych útvarov: Uhorska, Rakúska, Rakúsko-Uhorska a Československa.
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/kultura/156-kultura2-kultura2/1008-z-minulosti-a-pritomnosti-zakarpatskej-ukrajiny
Ako môže človek „uchopiť dušičku vecí...“
7. ročník celoslovenskej literárnej súťaže so zahraničnou účasťou Hodžov novinový článok 2014
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3050/sutaz-pre-ziakov-skol-hodzov-novinovy-clanok-2014
Dolnozemský dvor v Detve nadobúda obsahové kontúry
Prezentácia ľudovej kultúry, remesiel - vychýrené chute, vône a gurmánske pôžitky typických jedál...
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3071/dolnozemsky-dvor-v-detve-nadobuda-obsahove-kontury
Dolnozemská svadba (audio)
http://static-media.rtvs.sk/items/120/532067c3bd51b.mp3
Slovenky sa v počítačoch vyznajú viac, ako si muži myslia
http://www.topky.sk/cl/10/1382069/Slovenske-zeny-sa-v-pocitacoch-vyznaju-viac--ako-si-muzi-myslia
Budapešť - Hrabal a výtvarné umenie
Výstava v Galérii Óbudai Társaskör realizovaná z grafík českých výtvarníkov Vladimíra Boudníka, Zdenka Bouše a Oldřicha Hameru a z koláží Bohumila Hrabala dáva hold osobe a tvorbe tohto svetoznámeho spisovateľa, populárneho aj v kruhu maďarských čitateľov, pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia. - Výstavu otvorí: Péter Esterházy, spisovateľ, dňa 11. marca 2014 o 18.00 hodine - Výstava je dostupná: do 13. apríla, denne okrem pondelka medzi 15.00 a 19.00 hod. - Miesto konania výstavy: Óbudai Társaskör Galéria (1037 Budapest, Kiskorona utca 7.) - Po vernisáži nasleduje okrúhly stôl pod názvom Hrabal a výtvarné umenie, ktorého sa zúčastnia: výtvarník Oldřich Hamera, a historici umenia Gábor Hushegyi a Gábor Pataki. Moderuje: Attila Lakos, kurátor výstavy.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=551767401588907&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1&ref=nf
Michal Černušák: Revelations
Tlačová správa Slovenského inštitútu v Budapešti:
www.oslovma.hu/XXX/CernusSk.pdf
Výstava: Architekt Ödön Lechner / Bratislava-Budapešť
Od 18. marca do 25. apríla 2014 v Slovenskom inštitúte v Budapešti - Tlačová správa: www.oslovma.hu/XXX/LechnerS.pdf - Ödön Lechner (1845-1914): http://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%96d%C3%B6n_Lechner
Mesiac knihy v znamení kysuckých chutí MUDr. Marca
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/584/mesiac-knihy-v-znameni-kysuckych-chuti-mudr-marca
Múzeum Ľ. Štúra v Modre otvorilo výstavu na počesť Milana Ferka
http://www.teraz.sk/kultura/modra-vystava-milan-ferko/76555-clanok.html
Slovenská nová vlna: Mušketieri imaginácie
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/587/slovenska-nova-vlna-musketieri-imaginacie
SNM v Martine predstaví kultúrne dedičstvo Slovákov v Maďarsku
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/580/snm-v-martine-predstavi-kulturne-dedicstvo-slovakov-v-madarsku
XXI. Bienále fantázie Martin 2014
Šanca pre deti a žiakov Slovákov žijúcich v zahraničí
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3038/xxi-bienale-fantazie-martin-2014-sanca-pre-deti-a-ziakov-slovakov-zijucich-v-zahranici
Monografia Kysáč 1773-2013 je už na ceste k čitateľovi
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/590/monografia-kysac-1773-2013-je-uz-na-ceste-k-citatelovi
V Békešskej Čabe pokrstili neodmysliteľný kalendár Dolnozemcov
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/589/v-bekesskej-cabe-pokrstili-neodmyslitelny-kalendar-dolnozemcov
Pozdrav našim ženám - Kytica básní Alexandra Kormoša
Hviezda hviezd - Putá spásy - Vernosť - Ideál - Príliv a odliv - Rozdúchať stlmený plameň - Pašovanie lásky - Zrkadlo Slnka - Vypni Slnko! - Telo i duša - V ríši tvojich túžob - Ohnivá kytica - Dvojica dvojíc - Trojica trojíc - Plavovláska
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/162-literatura2-literatura2/971-a-kormo-basnik-a-ena-nesiem-ti-ohnivu-kyticu
Viktor Frešo, Lucia Tallová, Milan Vagač v Budapešti
6. marca 2014, 19.00 - V rámci programu „Inter-Art“ v spolupráci s bratislavskou galériou SODA v Budapešti vystavujú prominentní predstavitelia dvoch generácií súčasného slovenského umenia: Viktor Frešo, Lucia Tallová, Milan Vagač - Miesto konania výstavy: Chimera Projekt (1072 Budapest, Klauzál tér 5.)
https://www.facebook.com/events/1424442597802089/
Juraj Šóti (1920-2014)
Plameň sviečky (MTV Domovina): http://nava.hu/adatlap/?id=355756
Program Slovenského inštitútu (Apríl 2014)
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.pdf
Prvá pôstna nedeľa pred Veľkou nocou
http://www.teraz.sk/slovensko/krestania-post-nedela/76660-clanok.html
Aj evanjelici slávili prvú pôstnu nedeľu
http://www.teraz.sk/slovensko/evanjelici-ecav-post-velka-noc/76661-clanok.html
Historický kalendár
5. marca 1844
Pri demonštratívnom odchode slovenských študentov z Bratislavy do Levoče vznikla hymnická pieseň Nad Tatrou sa blýska ako reakcia proti prudkému maďarizačnému náporu a likvidačnému postupu proti slovenským študentom a Ľudovítovi Štúrovi. Jej text sa pripisuje spisovateľovi a básnikovi Jankovi Matúškovi. V súčasnosti je táto hymnická pieseň slovenskou štátnou hymnou. Jej melódia bola prevzatá z pôvodnej ľudovej piesne „Kopala studienku”.
Slovenská hymna korení hlboko v duši národa
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/662-slovenska-hymna-koreni-hlboko-v-dui-naroda
6. marca 1694
Narodil sa v Urmíne (dnes Mojmírovce) uhorský politik a veľkostatkár Anton Grasalkovič (Grassalkovich), ktorý osídľoval Slovákov medzi Dunajom a Tisou. Prívrženec Habsburgovcov - Dal postaviť barokový palác v Bratislave, súčasné sídlo prezidenta SR.
Po stopách šľachtica Antona Grasalkoviča
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/944-po-stopach-achtica-antona-grasalkovia
8. marca
Medzinárodný deň žien
Myšlienka oslavovať MDŽ vznikla na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910 v dánskej Kodani. Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na počesť veľkého štrajku 40.000 amerických newyorských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908.
12. marca 1721
Matej Bel začal v Bratislave vydávať noviny Nova Posoniensia - Bratislavské noviny, ktoré vychádzali do septembra 1722 a boli prvými novinami v Uhorsku.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nova_Posoniensia
12. marca 1822
Narodil sa v Zavare vydavateľ, publicista Jozef Karol Viktorin (1822-1874), ktorý svojím dielom Concordia prispel k jazykovému zjednoteniu Slovákov. - Významný predstaviteľ slovenskej kultúry a dôležitá postava maďarskej kultúrnej histórie. - Pamätný deň J. K. Viktorína vo Vyšehrade v r. 2012:
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/156-kultura2-kultura2/703-pamatn-de-jozefa-viktorina-vo-vyehrade
18. marca 1321
Zomrel na Trenčianskom hrade uhorský oligarcha, politik a krajinský hodnostár Matúš Čák, zvaný Trenčiansky. Narodil sa okolo roku 1260.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%BA%C5%A1_%C4%8C%C3%A1k_Tren%C4%8Diansky
Pán Váhu a Tatier
http://www.trencin.sk/25705
18. marca 1713
Zomrel (bol popravený) legendárny slovenský zbojník - ľudový hrdina Juraj Jánošík, ktorého legenda sa stala predlohou viacerých literárnych príbehov, filmov a muzikálov. Narodil sa 25. 1. 1688.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Juraj_J%C3%A1no%C5%A1%C3%ADk
Odpočíva Jánošík na dne Liptovskej Mary?
http://terchova.info/odpociva-janosik-na-dne-liptovskej-mary/
Legendy a mýty nezhrdzaveli - Ľudovou slovesnosťou vytvorený ideál
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/920-juraj-janoik-legendy-a-mty-nezhrdzaveli
Ondrej Štefanko - Výročie narodenia
* 18. 03. 1949, Temešvár - † 20. 02. 2008, Nadlak
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/124
In memoriam Ondrej Štefanko (video):
http://www.youtube.com/watch?v=W4FyqGs3lOw
Organizátor slovenského života v Nadlaku (audio):
http://www.slovacivosvete.sk/2581/ondrej-stefanko.php?pg=2&popup=1
19. marca 2011
Zomrel v rumunskom Nadlaku slovenský spisovateľ a publicista Štefan Dováľ. V roku 2008 sa stal predsedom Literárneho spolku Ondreja Štefanka, bol členom Zväzu rumunských spisovateľov a autorom viacerých kníh krátkych próz a románov. Narodil sa 11. 12. 1950.
19. marca 1861
V Budapešti vyšlo prvé číslo politických novín Slovákov Pešťbudínske vedomosti. Zodpovedným redaktorom a vydavateľom sa stal Ján Francisci. V roku 1870 ich presťahovali do Martina a premenovali na Národnie noviny.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pe%C5%A1%C5%A5bud%C3%ADnske_vedomosti
19. marca 1995
V Paríži podpísal predseda slovenskej vlády Vladimír Mečiar so svojím maďarským partnerom Gyulom Hornom základnú zmluvu o dobrých susedských vzťahoch a priateľskej spolupráci medzi oboma krajinami.
www.oslovma.hu/XXX/SloMadZm.pdf
22. marca 1948
sa narodila Zuzana Hollósyová, významná dlhoročná spolková pracovníčka, folkloristka, stredoškolská učiteľka; v r. 1994 stála pri zrode Slovenskej samosprávy Budapešti a stala sa jej predsedníčkou, túto funkciu vykonáva dodnes.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/23/zuzana-hollosyova
22. marca 1684
sa narodil v Očovej polyhistor, vlastivedný pracovník, stredoškolský pedagóg a rektor evanjelického gymnázia Matej Bel, ktorého hlavným životným dielom bol projekt komplexného vlastivedného historicko-geografického výskumu Uhorska.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/164-historia1-historia1/1152-veka-ozdoba-uhorska-z-oovej-matej-bel
23. marca 1862
sa narodil v Báčskom Petrovci (Srbsko) spisovateľ, redaktor a krajanský pracovník Gustáv Maršall-Petrovský, ktorého v Uhorsku prenasledovali pre národné cítenie. Bol aj spoluzakladateľom Matice slovenskej v USA. Zomrel 15. 6. 1916.
http://www.slovackizavod.org.rs/licnosti/5659
Realistický prozaik, šíriteľ osvety medzi vysťahovalcami:
http://zlatyfond.sme.sk/autor/101/Gustav-Marsall-Petrovsky
25. marca 1881
sa narodil maďarský hudobný skladateľ, zberateľ ľudových piesní a klavirista Béla Bartók, ktorý spojil hudbu východu a západu. Ľudovú a starú hudbu kombinoval modernistickými postupmi, z čoho vznikali unikátne hudobné diela. Jeho tvorba sa skladá z niekoľkých sláčikových kvartet, klavírnych koncertov alebo baletu Zázračný mandarín či opery Hrad kniežaťa Modrofúza. Zomrel 26. 9. 1945.
Szoborcsoport Bartók Béláról Rákoskeresztúron
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/magyarul/171-magyarul2-magyarul2/546-szoborcsoport-bartok-belarol-rakoskereszturon
Bartók Béla: Négy szlovák népdal
http://www.youtube.com/watch?v=_ElojNxnAag
25. marca 1939
Maďarské lietadlá bombardovali letisko a civilné ciele v Spišskej Novej Vsi. Pri nálete zahynulo 13 vojakov a civilistov.
Maďarské lietadla zabíjali
http://spisska.dnes24.sk/odhalovanie-pamatnika-v-meste-nad-hlavami-pritomnych-preletelo-lietadlo-172675
26. marca 1824
sa narodil v Maglóde prozaik, publicista a literárny historik Ondrej Seberíni. Poslanec budapeštianskeho parlamentu, evanjelický farár v Békešskej Čabe, v Makove a Nadlaku, kde pôsobil až do smrti.
Maglódsky rodák Ondrej Seberíni sa národne prebudil v Nadlaku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/166-historia3-historia3/1156-ondrej-seberini-sa-narodne-prebudil-v-nadlaku
29. marca 1848
Zomrel v Tisovci evanjelický kňaz a národno-kultúrny pracovník Pavol Jozeffy. Narodil sa 31. 1. 1775.
Pavol Jozeffy medzi dolnozemskými Slovákmi
Viac ako dvadsať rokov pôsobil medzi krajanmi na území terajšieho Maďarska - Učil ľud ovocinárstvu a zúrodňovaniu pôdy podľa Tešedíkovej školy - Postavil sa do čela ochrany slovenského jazyka - Proti zneužívaniu náboženstva na maďarizačné ciele
Dotazník: Rozumejú dolnozemskí Slováci hovorovej slovenčine?
http://www.survio.com/survey/f/L0C8Y9I2E4C2R9V8J
Ostrihom - Táltoši v Pilíši
24. marca 2014 - (Jela Krajčovič - Týždeň)
Človek zamilovaný do mesta, kam sa presťahoval, mu odpustí aj to, aké bolo nudné v zime. Samé výtlky. Do kina len cez most do Párkánya (po vašom Štúrova). Zopár koncertov v kostole, vernisáže, ešteže je tu DVD požičovňa, kde Henrietka ponúka skvelý výber. Nebyť jej, neviem, čo by sme po večeroch robili. So slzami v očiach hľadeli na Dunaj, ktorý kedysi zamŕzal a teraz nič? V zime sa u nás pri Dunaji dá robiť hlavne jedno: pozorovať labute, kŕmiť labute a volať na labute, aby prešli zo štúrovskej strany k nám. Ďalšia výčitka voči zimným mesiacom je, že tu kašlú na upratovanie lístia z platanov, ktoré patria medzi miestne korunovačné klenoty. V Ostrihome sú im kopy lístia na uliciach ukradnuté. V Štúrove upratuje lístie už v októbri auto s fukárom. Námestie je tiež smutná kapitola. Podľa dobových fotiek to bolo živé miesto, ale po drahej rekonštrukcii pripomína barokový skanzen. A keďže Ostrihom je trochu Pánubohu za chrbtom, pochvaľujeme si, že je Budapešť poruke. Oprava vlakovej trate síce tradične mešká rok, ale pre lepší pocit nám ukazujú obrázky budúcich vlakov. Sú parádne a do hlavného mesta vás dovezú za 50 minút. V pláne je aj prestavba autobusovej stanice. Najprv chceli novú postaviť v obytnej štvrti, kde by denne premávali stovky Ikarusov, no niekoho osvietilo a blud zmietli z primátorkinho stola. Mimochodom, je lepšia ako bývalý primátor. Ten zanechal len dve duchmi obývané budovy, čo mali byť hotelmi a iba špatia ostrov. Ostrihom by mal byť vlastne bohatý, lebo Suzuki platí mestu ťažkú daň, ale zo záhadných dôvodov, o ktorých možno vie miestne panstvo, nie je. Aspoň tá zima našťastie odišla, a tak sa človek, zamilovaný do svojho mesta, teší na kaviarenské terasy, domáce marcipánové cukrárne, kvetinové výklady, festivaly a hradné hry. Samozrejme, môže zablúdiť aj do bájneho Pilíša, ktorého kopce sa týčia nad mestom. Podľa legendy tam možno naraziť na maďarského šamana, táltoša, ako sa im dávno hovorilo. Pred zásadnými voľbami, ktoré Maďarsko čakajú, by sa zišiel.
Autorka príspevku Jela Krajčovič žije v Ostrihome od roku 2012, rada píše, číta knihy a počúva hudbu. A pozoruje ľudí. Publikovala poéziu v časopise Fragment a pracovala ako redaktorka kultúry. Za svoj domov považuje Česko, Slovensko a Maďarsko.
Gregor M. Papucsek: Maďarský pomaranč
Trochu kyslý, trochu smutný, trochu frustrovaný... Ale je náš. - Subjektívny atlas - Rodokmeň - Čech a Maďar, dvaja bratia... - Maďarské fúzy - Hungarikum - číročisto maďarské?
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/946-gregor-martin-papucsek-maarsk-pomaran
BestOf-oSlovMa - www.facebook.com/oslovma
oSlovMa - Obľúbené
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.323434981088818.70178.147596498672668&type=3
Na 15. fašiangovom plese pilíšskych Slovákov
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/1133-na-15-faiangovom-plese-piliskych-slovakov
Od Cinkoty po Albertiršu - Po minulých a súčasných slovenských stopách
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory/663-po-minulch-a-suasnch-slovenskch-stopach
Jozef Schwarz: Slovensko a Slováci v Maďarsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/869-jozef-schwarz-slovensko-a-slovaci-v-maarsku
Gregor Papuček: Ako je to s tou našou „staroslovenčinou“?
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1033-ako-je-to-s-tou-naou-starosloveninou
Slovanské / slovenské korene vzniku Uhorska
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/514-slovanske-slovenske-korene-vzniku-uhorska
Revolučné roky 1848-1849 v monarchii - Deň revolúcie: 15. marec 1848
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/153-politika1-politika1/976-de-revolucie-a-boja-za-slobodu-15-marec-1848
Ľudovou slovesnosťou vytvorený ideál - Legendy a mýty nezhrdzaveli
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia/920-juraj-janoik-legendy-a-mty-nezhrdzaveli
Pilíšske zaujímavosti - Ödön Téry a Slovensko, V. Balaša a Svätopluk
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia/644-piliske-zaujimavosti-odon-tery-v-balaa-a-svatopluk
Dedičstvo sedliackeho kráľa Ondreja L. Áchima
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/historia/165-historia2-historia2/552-dedistvo-sedliackeho-kraa-ondreja-l-achima
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
O projekte Slovenský jazyk v Maďarsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1-kultura1/650-slovensk-jazyk-oami-veducich-predstaviteov-naej-narodnosti
Významný dokument z r. 1989: Zamlčaný protipól
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/dokumenty/177-dokumenty2-dokumenty2/601-vznamn-dokument-z-r-1989-zamlan-protipol
Polyhistor Ján Šutinský - Učiteľ, zbormajster, kantor, rádioamatér, politik
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/619-polyhistor-jan-utinsk-a-pitvarosiak-himnusza
Matej Šipický o slovenskom prebudení v Maďarsku
http://www.oslovma.hu/index.php/en/nazory/159-nazory2/788-m-ipick-o-slovenskom-prebudeni-v-maarsku
Jar v Pilíši
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.387104438055205.1073741825.147596498672668&type=3&uploaded=1
oSlovMa-Knižnica
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552107664888214.1073741889.147596498672668&type=1
Pod Pilíšom - tam je náš svet
Literárna antológia slovenských autorov spod Pilíša (2008)
www.oslovma.hu/XXX/PilAntol.pdf
Almanach Slovenskej samosprávy Budapešti (2010)
www.oslovma.hu/XXX/BpSloAlm-1 - 001-048-oldal.pdf
www.oslovma.hu/XXX/BpSloAlm-2 - 049-152-oldal.pdf
Utrpenia Jóba - peripetie jedného evanjelického zboru
Pamätnica peštianskeho slovenského evanjelického zboru
www.oslovma.hu/XXX/BpEvan12.pdf
Ján Šutinský: Lastovienka malá I.
Úpravy slovenských ľudových piesní pre miešaný zbor
www.oslovma.hu/XXX/Lastov-I.pdf
Ján Šutinský: Lastovienka malá II.
Hudobné spracovanie slovenských ľudových piesní pre flautu, mandolínu, gitaru a benjo
www.oslovma.hu/XXX/LastovII.pdf
Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí
Stála konferencia 2012 - zborník príhovorov, vystúpení a referátov
www.oslovma.hu/XXX/StalKonf.pdf
Fotografická príloha: www.oslovma.hu/XXX/StalObrP.pdf
Najstaršie rody na Slovensku
www.oslovma.hu/XXX/NajStRod.pdf
Viedenská arbitráž
www.oslovma.hu/XXX/Arbitraz.pdf
Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluva
www.oslovma.hu/XXX/TrianonM.pdf
R. W. Seton-Watson - obranca práv Slovákov
www.oslovma.hu/XXX/WatsonVD.pdf
Nyíregyházi szlovák („tirpák”) nyelvjárási és néprajzi emlékek
www.oslovma.hu/XXX/NyTirpak.pdf
Tóth István: Szlovák nemzetiségi törekvések a két világháború között
www.oslovma.hu/XXX/SzlNemzT.pdf
Csabai életrajzok
www.oslovma.hu/XXX/CsabaiEl.pdf
Insight into Slovak-Magyar Relations
www.oslovma.hu/XXX/AngZborn.pdf
(Nielen) Po stopách našich predkov
Prvé desaťročie OSMM
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/OsmmPubl.rtf
Cestou k slovám
Zborník Združenia slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku (1996)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/cestou_k_slovam.doc
Zoltán Bárkányi Valkán: Vianoce tetky Karovej
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/BarKniha.pdf
Alexander Kormoš: Okrídľovanie kosou
(Básne, 1995)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/alexander_kormos_okridlovanie.doc
Alexander Kormoš: Aforizmy a iné stručnoslovia (1997)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/alexander_kormos_aforizmy.doc
Alexander Kormoš: Polyfónia
(Básne, 1981)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/alexander_kormos_polyfon.doc
Imrich Fuhl: Čiernobiela mozaika
(Básne, 1986)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/imrich_fuhl_ciernobiela.doc
Gregor Papuček: Ako mám ďalej žiť
(Básne, 1983)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/gregor_papucek_ako_nam.doc
Gabriel Hattinger: Nevedel som
(Básne, 1993)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/hattinger_gabor_nem_tudtam.doc
Juraj Dolnozemský: Doma
(Básne, 1998)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/juraj_dolnozemsky_doma.doc
Juraj Dolnozemský: Vernosť
(Básne, 2002)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/juraj_dolnozemsky_vernost.doc
Michal Hrivnák: László Sziklay - skutočnosť a legenda
(Dokumenty a historky, 2000)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/michal_hrivnak_laszlo_sziklay.doc
Pavel Samuel: Pred odchodom
(Básne, 2002)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/pavel_samuel_pred_odchodom.doc
Skutočnosti
Zborník poézie mladých slovensky píšucich autorov žijúcich mimo Slovenska (1992)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/skutocnosti.doc
SME (1988, ročník 1, číslo 1)
Literárny a kultúrnospoločenský časopis Slovákov v Maďarsku
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/sme_88_1.doc
Štefan Lami: Rozprávky spod Pilíša
(1982)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/stefan_lami_rozpravky.doc
Texty a kontexty tvorby slovenských spisovateľov z Dolnej zeme
(1994)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/texty_a_kontexty.doc
Výhonky
(Básne a poviedky, 1978)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/vyhonky.doc
Zoltán Bárkányi Valkán: Vzplanutie
(Poviedky, 1987)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/zoltan_barkanyi_valkan_vzplanutie.doc
Zrod
(Almanach DZSM, 1986)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/zrod.doc
Hrušky Mamovky Špiakovej (zborník, 1955)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/hrusky_mamovky.doc
Slovník slovenských spisovateľov Dolnej zeme (1994)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/slovnik_slovenskych_spisovatelov.doc
Sándor Weöres: Keby svet bol drozdom
Básne pre deti - Preložil: Gregor Papuček
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/sandor_weores_keby_svet.doc
Gregor Papuček: Zahučali hory
Ľudové piesne spod Pilíša
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/gregor_papucek_zahucali.doc
Alexander Kormoš: Spievaj s nami!
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/alexander_kormos_spievaj.doc
Viachlasne piesne pre deti, mládež a dospelých (Vokálnoinštrumentálne skladby)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/alexander_kormos_spievaj2.doc
Naučte sa po slovensky online a zadarmo: www.slovake.eu/hu
Páči sa mi to - oslovma.hu - facebook.com/oslovma

