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Vybral a zostavil: Imrich Fuhl
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2015/ImrSlT02.rtf
Páči sa mi to - oslovma.hu - facebook.com/oslovma
Opoziční lídri vyzvali Orbána, aby reagoval na vraždu Nemcova v Moskve
http://www.teraz.sk/zahranicie/opozicni-lidri-vyzvali-orbana-aby-r/122806-clanok.html
Za cudzí jazyk si nemocnica účtuje poplatok
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/guten-tag-za-50-eur-za-cudzi-jazyk-si-nemocnica-uctuje-poplatok.html
Vlakmi zadarmo sa vozia tisícky cudzincov
O registráciu už požiadalo takmer 5000 zahraničných občanov.
http://aktualne.atlas.sk/my-platime-oni-cestuju-vlakmi-zadarmo-sa-vozia-tisicky-cudzincov/ekonomika/slovensko-a-ekonomika/
Nezamestnanosť v Maďarsku vzrástla
http://www.teraz.sk/ekonomika/nezamestnanost-madarsko-narast/122630-clanok.html
Maďarská opozícia ostro kritizovala Orbánov prejav o stave krajiny
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-opozicia-ostro-kritizovala-orba/122716-clanok.html
Orbán odsúdil migrantov, multi-kulti aj liberalizmus
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/927481-orban-recnil-odsudil-migrantov-multi-kulti-aj-liberalizmus/
„Maďarov nezaujíma táranie, ale fakty“
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/347142-orban-obhajuje-svoju-politiku-madarov-nezaujima-taranie-ale-fakty/
Utazás 2015 - Slovensko je zaujímavou destináciou pre Maďarov
http://www.teraz.sk/zahranicie/palko-slovensko-je-zaujimavou-destina/122488-clanok.html
Energetické spojenie Európy nevonia všetkým
Jasná kritika z Budapešti
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/346951-energeticke-spojenie-europy-nevonia-vsetkym/
Z Budapešti sa bude lietať aj do Toronta, Atén a Maastrichtu
http://www.teraz.sk/ekonomika/budapest-letisko-wizz-air/122331-clanok.html
Maďarský vodič pašoval ilegálnych imigrantov cez hranice v sanitke
http://www.teraz.sk/zahranicie/vodic-pasoval-ilegalnych-imigrantov/122350-clanok.html
V Maďarsku si pripomenuli Deň obetí komunizmu
http://www.hlavnespravy.sk/v-madarsku-si-pripomenuli-den-obeti-komunizmu/564167
Maďarská RTL odignorovala na mape Slovensko
http://medialne.etrend.sk/televizia/madarska-rtl-odignorovala-na-mape-slovensko-obsadili-nas-rumuni.html
Maďarská dedina je na prenájom, domy a zvieratá sú v cene
http://www.webnoviny.sk/zaujimavosti/clanok/926351-madarska-dedina-je-na-prenajom-domy-a-zvierata-su-v-cene/
Egy falu kiadó
http://www.jofogas.hu/veszprem/Egy_falu_kiado_23935180.htm
Po festivalovej púti do kín mieri maďarsko-slovenský western
http://kultura.pravda.sk/film-a-televizia/clanok/347125-do-kin-mieri-madarsko-slovensky-western/
A Délibáb egy meglepően bátor film
http://www.ekultura.hu/latnivalo/ajanlok/cikk/2014-11-14+15%3A00%3A00/delibab-film
O podiel v Slovenských elektrárňach sa zaujíma aj fínsky Fortum
http://ekonomika.sme.sk/c/7665571/o-podiel-v-slovenskych-elektrarnach-sa-zaujima-aj-finsky-fortum.html
Maďarská expertka: Islamský štát vie, že Západ je citlivý na útoky voči kresťanom
http://www.hlavnespravy.sk/madarska-expertka-na-islam-islamsky-stat-vie-ze-zapad-je-citlivy-na-utoky-voci-krestanom/568677
Má terorizmus náboženský rozmer? Názory Slovákov a Maďarov sa líšia
http://www.teraz.sk/slovensko/nemeth-teroristi-nic-s-islamom-sebej/122297-clanok.html
Maďarská vláda zvažuje prispieť vojenskou misiou k boju proti Islamskému štátu
http://www.hlavnespravy.sk/szijjarto-madarska-vlada-zvazuje-prispiet-vojenskou-misiou-k-boju-proti-is/563405
Orbán: Európska únia už nie je úspešná. Turecko, Rusko a Čína sú
http://aktualne.atlas.sk/orban-europska-unia-uz-nie-je-uspesna-turecko-rusko-a-cina-su/zahranicie/europa/
Hotovo. Orbán už nemá 2/3
24. februára 2015 - (Ivan Drábek - Pravda)
Po bezmála piatich rokoch sa maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi končí bezstarostný politický život s ústavnou väčšinou. Pripravil ho o ňu štyridsaťjedenročný bezpartajný učiteľ z vidieka. Zoltán Kész nečakane suverénne vyhral nedeľňajšie doplňovacie voľby v západomaďarskom Veszpréme. „Nomen omen” víta rozdrobená ľavicová opozícia víťazstvo nezávislého kandidáta, ktorého naplno podporovala v nádeji, že jeho meno sa stane pre Orbána znamením. Kész po slovensky znamená hotovo. Samozrejme, ani najzarytejší odporcovia autoritárskeho premiéra si netrúfajú dúfať, že by ho táto čerstvá čiastková prehra tak oslabila, aby už nedokázal dovládnuť do jari 2018, keď mu vyprší terajší mandát. Orbán, ktorý od príchodu k moci napriek odporu opozície vypustil z názvu krajiny slovo republika, presadil na svoju mieru šitú ústavu a potom, podľa aktuálnej potreby, ju päťkrát dal pozmeniť, si už odteraz nebude môcť robiť úplne všetko, čo sa mu zachce. Napríklad zaviesť silný prezidentský systém a dať sa pohodlne zvoliť parlamentom za hlavu štátu s hoci aj neohraničenou mocou.
Neobmedzeným prezidentom nebude
„V stávke nie je len Veszprém, ale budúcnosť krajiny,” burcoval voličov Kész, občiansky aktivista, ktorý bol v minulosti členom Orbánovho Fideszu. „Veď ak zanikne dvojtretinová väčšina Fideszu, rozplynie sa nielen mýtus neporaziteľnosti vládnucej strany, ale bude možné zabrániť aj ďalším zničujúcim plánom. Ak dostanem dôveru, Viktor Orbán nebude dvoma tretinami zvolený prezident republiky bez skutočnej republiky,” povedal v predvečer volieb pre denník Népszabadság. Veszprém bol považovaný za jednu z bášt Fideszu. Kandidát vládnej strany Tibor Navracsics tam vlani v apríli zvíťazil s obrovským náskokom dvadsiatich percentuálnych bodov. Mandátu sa na jeseň ako nový eurokomisár musel vzdať. Prieskumy celý čas naznačovali, že Fidesz si kreslo hladko udrží. Vláda nič neponechala na náhodu. Aby to kandidát Fideszu mal ľahšie, tesne pred voľbami poskytla Veszprému podporu vo výške 2,6 milióna eur a pridala aj sľub vybudovať novú mestskú plaváreň. Provládne médiá vrátane verejnoprávnych spustili zničujúcu paľbu proti Készovi. Vykresľovali ho ako extrémneho odporcu štátu, vyznávača protidemokratických názorov. Vytiahli na neho aj to, že v populárnych učebniciach angličtiny, ktorých je spoluautorom, písal o sexe a kokaíne... Nič z toho však nezabralo. Kész získal takmer o desať percent hlasov viac ako jeho fideszácky rival. Ten stratil podporu bezmála polovice voličov, ktorí pred desiatimi mesiacmi hlasovali za Navracsicsa.
Zmení Fidesz stratégiu?
Sám Navracsics bol týmto fiaskom zaskočený. Pre televíziu HírTV priznal, že vo Fidesze s tým nik nerátal. Veszprémčanom však nič nevyčíta. „Voliči majú pravdu. Fidesz si podľa všetkého bude musieť zvoliť novú stratégiu,” odkázal svojej bývalej strane, v ktorej sa v poslednom období ozýva čoraz viac nespokojných hlasov. Séria ostrých osobných útokov, ktoré si cez médiá začali vymieňať viacerí veteráni Fideszu s mladšími favoritmi Orbána, naznačuje, že v niekdajšom monolite sa objavujú trhliny. Nervozitu v radoch vládnej strany vyvolali viaceré korupčné kauzy i masové pouličné protesty, ktoré vlani na jeseň prinútili vládu odložiť plány na zdanenie internetu. Výzva na zmenu vládneho kurzu včera zaznela aj z mediálnej ríše Orbánovho dlhoročného blízkeho spojenca a osobného priateľa Lajosa Simicsku, ktorý sa s ním nedávno v zlom rozišiel. „Premiér ak sa tak rozhodne - má plnú moc na skorigovanie vládnej politiky, slobodne môže rozhodnúť aj o personálnych zmenách. Bolo by rozumné, aby konal, veď erózia podpory Fideszu začína naberať rozmery, ktoré nútia k zamysleniu,” pripomenul v úvodníku Magyar Nemzet, denník, ktorý bol donedávna považovaný za hlásnu trúbu Fideszu, že Orbánova strana od minuloročných volieb prišla podľa prieskumov o podporu viac ako milióna svojich bývalých voličov.
Horší výsledok ako preferencie
So stručnou poznámkou sa napokon ozval aj sám premiér Orbán, ktorý inak iba málokedy komentuje neúspechy svojej strany. „Rozhodnutie voličov rešpektujeme, poučením súčasne je, že nemôžeme odpočívať na vavrínoch,” napísal na sociálnej sieti. Podľa politického analytika Gábora Töröka ponižujúca porážka vo Veszpréme ukázala, že vládna strana je v ešte horšej situácii, než sa na základe jej klesajúcich preferencií zdalo. „Od roku 2006 je to prvá vážna porážka Fideszu, ktorému veľmi veľa pravicových voličov vyslalo signál svojou neúčasťou na hlasovaní. Nádej vládnej strany na víťazstvo dnes drží pri živote už len slabosť a rozdrobenosť opozície,” myslí si Török, podľa ktorého pri zachovaní súčasných preferencií by Fidesz vo voľbách v roku 2018 nielenže nezískal ústavnú väčšinu, ale mohol by byť rád aj zisku tretiny mandátov.
Fidesz kúzla zbavený
24. februára 2015 - (Peter Schutz - Sme)
Prehra kandidáta Fideszu v doplňovacích voľbách vo Veszpréme je granátom na politickú krajinu u susedov. V prvom rade ani nie tým, že Orbán stráca ústavnú väčšinu, ale potenciálom psychologického obratu, keď opozícia pod ktorou sa myslí zúfalá ľavica, nie extrémistický Jobbik prelamuje kliatbu sériových porážok. (S výnimkou Budapešti, kde v tradične socialistických obvodoch sem-tam naposledy v Újpesti - zabodujú...) Zapíjať koniec ústavnej väčšiny je nenáležité preto, lebo jednak nezávislý víťaz Zoltán Kész pripúšťa, že sa môžu vyskytnúť body, kde nájde spoločnú reč s Fideszom. Čo je podstatnejšie, ak tých 133 hlasov bude Orbán ozaj potrebovať napríklad pre azylovo-imigračný zákon - tak obchodmi s Jobbikom si kvórum pohodlne zariadi. Až tak, že by si nevedel kúpiť zopár hlasov, by sme ho podceňovať nemali... Ľavicový planktón („štrukturálne” akoby vypadol z oka slovenskej opozícii), ktorý podporoval Késza ako nezávislého, sám seba oslavovať ozaj nemá dôvod. Môže však nabrať energiu a povzbudenie z ťažkej porážky Fideszu v obvode, ktorý doteraz považoval za svoju nedobytnú baštu. Ak Tibor Navracsics - terajší eurokomisár - získal pred necelým rokom Veszprém so 47 percentami hlasov, tak skóre 33,5 % kandidáta Némediho je ťažká porážka ešte i vtedy, ak politickou váhou sa Némedi vtedajšiemu ministrovi rovnať ozaj nemôže. Analýzu, či po troch víťazných voľbách 2014 voliči Fideszu „iba” nenašli dostatočnú motiváciu, alebo Kész dobre mobilizoval, nechajme maďarským kolegom. Je však zrejmé, a signalizujú to aj prieskumy, že za úbytkom voličov na jednej strane či/a prírastkom na druhej sa skrýva celá kombinácia príčin. Počnúc divokou politikou vlády (internetová daň - ohlásenie, odvolanie - nedeľné zatvorenie obchodných reťazcov, reklamná daň), cez korupčné škandály, geopolitické zneistenie z ruskej afilácie Orbána až po vnútorné napätie vo Fidesze, ktoré sa práve manifestuje „totálnou vojnou” doterajšieho financiéra strany Simicsku proti Orbánovi. Výsledok z Veszprému a sám Fidesz takto ponúkajú opozícii, ktorá je inak maďarskej verejnej mienke iba na smiech, svetielko nádeje na konci tunela. Škoda len, že je hrozne dlhý, keďže riadne voľby budú až o tri roky.
Čokoľvek, len nie Fidesz
24. februára 2015 - (Peter Morvay - Denník N)
Maďarskí voliči sú ochotní dať hlas komukoľvek, kto môže poraziť Fidesz - Vo Veszpréme zostali doma najmä voliči Fideszu. Ich neúčasť prekvapila dokonca aj víťaza. - Strata jedného mandátu neznamená, že Fidesz nutne príde o dvojtretinovú väčšinu v maďarskom parlamente. S lízingom opozičných poslancov máme sami bohaté skúsenosti, prečo by to nešlo v Pešti, kde vláda prebehlíkom ponúkne oveľa viac. Nehovoriac o názorovej blízkosti časti opozičných poslancov, nielen z Jobbiku. Určite to však Fidesz už nebude mať také pohodlné a jednoduché. Pnutie v strane a medzi jej klientelou sa prehĺbi. Tými, čo si roky zvykali, že koryto je plné, že okrem vôle Viktora Orbána na nič iné nemusia brať ohľady a od moci ich nič nedostane, otrasie zistenie, že to všetko už neplatí. Veszprém nadviazal na rad miestnych volieb, v ktorých kandidát Fideszu prehral, lebo väčšina voličov bola ochotná dať hlas komukoľvek, kto ho porazí. Nevychádza ani obvyklá taktika Fideszu rozdrobiť opozičné hlasy, vlastných voličov mobilizovať, ostatných naopak presvedčiť, aby zostali doma, a tak s hlasmi výraznej menšiny získať absolútnu moc. Vo Veszpréme zostali doma najmä voliči Fideszu. Ich neúčasť prekvapila dokonca aj víťaza, ktorý očakával tesnejší výsledok. Vodcovská charizma, permanentné udržiavanie napätia a pocitu ohrozenia, vydieranie a podplácanie voličov sa vyčerpávajú zoči-voči biednej realite, ktorá vôbec nezodpovedá víťaznej propagande televíznych správ. Zostáva jeden problém: volebné správanie typu „čokoľvek, len nie Fidesz” Maďarsku nezaistí oveľa zodpovednejšiu a demokratickejšiu vládu. Opozičný kandidát vo Veszpréme mal dobrý program, len preto však nevyhral. Stále platí, že ak sa maďarskí demokrati nezviechajú a nezačnú (spolu)pracovať, Orbána síce niekto porazí, oni to však byť nemusia.
Maďari sa radikalizujú
24. februára 2015 - (Dag Daniš - Hospodárske noviny)
Orbán mal s Ficom dosť dlho spoločnú jednu vec - bol dominantnou postavou maďarskej politiky. Bol... Lebo dnes to už celkom neplatí. Orbán a jeho nacionalisti (Fidesz) od októbra padli o tretinu (na 21 percent). Kto by však túto správu oslavoval a tešil sa z posilnenia liberálnej opozície, toho treba hneď na začiatku schladiť. Orbán nepadá preto, že by rástla opozícia. Skorumpovaní maďarskí socialisti (liberáli) sú stále priklincovaní k zemi. Majú smiešnych 10 percent. A rovnako mizernú perspektívu ako slovenskí liberáli... Orbána požiera hlavne Jobbik. Čo sú ukážkoví pravicoví extrémisti. V programe majú Veľké Maďarsko, polovojenské národné gardy, autonómiu pre zahraničných Maďarov a orientáciu na Rusko. Doťahovanie Jobbiku na Fidesz nebolo ešte nikdy také tesné ako v januári (16/21 percent). Ak sa tieto trendy potvrdia, pokojné časy medzi Slovákmi a Maďarmi sa zrejme skončia. Orbán bude časom nútený pritvrdiť. A keďže konfrontácia so Západom mu nezarába, ostane mu už len starý dobrý maďarský nacionalizmus. S presahom za hranice. Žiaľ, na Slovensku sa to tiež začalo hýbať podobným smerom. Radikáli z SMK prekonávajú hranicu 5 percent. A súbežne s nimi aj SNS - síce bez primitívov okolo Slotu, ale s rovnako radikálnym programom. Je už len otázka času, kedy sa maďarské témy opäť rozhoria. Zárodky sporov vidieť už teraz. SMK ohlásila program autonómie a maďarskej (komárňanskej) župy. Orbán zas oznámil, že po období zbližovania príde obdobie, keď bude treba pritvrdiť - a doriešiť „otvorené témy”. Pomenoval ich už minulý rok: slovenský zákon o štátnom jazyku, slovenský zákon o obmedzení dvojakého občianstva a nedostatočná „samospráva pre maďarskú komunitu”. Pokiaľ ide o Slovensko, otázna je len jedna vec. Či budú národné témy moderovať normálne strany - vrátane pravicových. Alebo exoti zo SNS.
Pád Fideszu vidno v celom Maďarsku
24. februára 2015 - (Hospodárske noviny)
Pre voličov nie je dobrým odkazom, že Orbán prišiel o dvojtretinovú väčšinu, tvrdí pre HN Bulcsú Hunyadi z budapeštianskeho inštitútu Political Capital.
- Kandidát Fideszu Lajos Némedi utrpel v nedeľňajších doplňujúcich voľbách debakel, čím Orbán prišiel o dvojtretinovú väčšinu v parlamente. Kde vidíte príčiny tejto porážky?
- Na jednej strane to je určite prekvapenie, že kandidát podporovaný opozičnými stranami vyhral práve vo volebnom obvode, ktorý je tradičnou baštou konzervatívcov. Na strane druhej, prieskumy verejnej mienky v posledných mesiacoch naznačujú ťažký prepad Fideszu. Od apríla minulého roka, keď Fidesz získal takmer 45 percent hlasov a zabezpečil si dvojtretinovú väčšinu, jeho podpora klesla hlboko pod 30 percent. Prišiel zhruba o milión voličov. Len vo Veszpréme sa pritom počet získaných hlasov prepadol zhruba na polovicu.
- Tento prepad sa týka len Veszprému, alebo aj iných regiónov?
- Dá sa povedať, že ide o celonárodný trend. Ukazuje sa to predovšetkým od októbra. Podpora Fideszu sa prepadá prakticky v každom regióne Maďarska, nielen vo Veszpréme.
- Čo pre neho strata dvojtretinovej väčšiny bude znamenať?
- Z praktického hľadiska to pre neho až taký problém nie je. Veci, ktoré bude potrebovať presadiť, si totiž dokáže zariadiť. Horšie je to pre neho zo symbolického hľadiska. Pre voličov určite nie je dobrým odkazom, že prišiel o ústavnú väčšinu.
- Spomínali ste, že dôležité veci si dokáže zariadiť. Ako to spraví? Získa si na svoju stranu hlasy niektorých opozičných poslancov?
- Ani nie, hlasy opozície nepotrebuje. Na niektoré hlasovania však stačí dvojtretinová väčšina všetkých prítomných poslancov. Takže bude mu stačiť uskutočniť hlasovanie v čase, keď v parlamente nebudú prítomní všetci opoziční poslanci. Práve parlamentný klub Fideszu je pritom známy prísnou disciplínou, čo sa týka účasti na hlasovaniach.
- Potrebuje vláda vôbec dvojtretinovú väčšinu na prijatie zákona, ktorý ešte nestihla presadiť?
- Nemyslím si. Orbán stihol už v prvom volebnom období presadiť všetko, čo chcel. Vďaka dvojtretinovej väčšine prijal napríklad novú ústavu. Takže táto väčšina pre neho už príliš veľký praktický význam nemá.
Orbán stratil absolútnu moc
24. februára 2015 - (Pavel Novotný - Hospodárske noviny)
Päť rokov rozhodoval prakticky o všetkom, čo sa v maďarskej politike stane. Od svojho návratu k moci v roku 2010 mal v rukách silnú zbraň - dvojtretinovú väčšinu v parlamente, ktorou si zmenil ústavu podľa svojej vôle. Teraz však maďarský premiér Viktor Orbán utrpel prvú ťažkú ranu. V nedeľňajších doplňujúcich voľbách vo Veszpréme stratil jeho Fidesz jedno parlamentné kreslo, a tým prišiel o krehkú ústavnú väčšinu. „V prípade pádu Fideszu nejde len o regionálnu záležitosť. Tento trend je viditeľný v celom Maďarsku,” vysvetlil Bulcsú Hunyadi, analytik z budapeštianskeho inštitútu Political Capital. Prieskumy pritom ukazujú, že sympatie maďarskej verejnosti sa čoraz viac prikláňajú ku krajnej pravici. Experti pritom poukazujú na fakt, že prepad Fideszu nevyužívajú na svoj rast opoziční socialisti a liberáli, ale najmä radikáli z krajne pravicového Jobbiku. Tí sa z priemerných 11 percent v septembri 2014 zdvihli až na aktuálnych 18 percent. Prekvapenie volieb je o to väčšie, že s triumfom opozičného kandidáta Zoltána Késza počítal len málokto. „Väčšina predvolebných prieskumov hovorila o víťazstve kandidáta Fideszu, hoci veľmi tesnom. Nakoniec však kandidát podporovaný opozíciou vyhral takmer o desať percent. Je prekvapením, že agentúry sa netrafili až v takomto rozsahu,” uviedol pre HN politológ László Öllös.
Maďarsko podľa Orbána
Nezávislý kandidát a učiteľ angličtiny Zoltán Kész, na ktorom sa vo Veszpréme dohodla ľavicová a liberálna opozícia, nakoniec získal 43 percent hlasov. Vicestarostovi tohto západomaďarského mesta Lajosovi Némedimu z Fideszu odovzdalo svoje hlasy len niečo vyše 33 percent voličov. Obaja sa v doplňujúcich voľbách pobili o parlamentné kreslo, ktoré sa uvoľnilo po odchode Tibora Navracsicsa do Bruselu. Jeden z kľúčových ľudí Fideszu sa stal eurokomisárom zodpovedným za vzdelávanie a kultúru. Fidesz sa po voľbách snaží víťazstvo opozičného kandidáta zľahčovať. Odborníci zase tvrdia, že pre Orbána momentálne ústavná väčšina nie je životne dôležitá. „Je pravda, že všetky dôležité zákony, na ktoré vláda potrebovala dvojtretinovú väčšinu, prijala už dávnejšie,” pripomína Öllös. Takmer presne rok po návrate Fideszu k moci, 18. apríla 2011, schválil Orbánov tábor práve pomocou dvojtretinovej väčšiny novú ústavu. Tá nahradila základný zákon, ktorý u našich južných susedov platil od roku 1949. Nová ústava sa kvôli nacionalistickým prvkom stala terčom ostrej kritiky doma i v zahraničí. Dovtedajší oficiálny názov krajiny Maďarská republika sa zmenil na Maďarsko. Ústava sa okrem toho odvoláva na Boha, svätoštefanskú korunu, vlasť a rodinu. Preambula sa začína textom hymny Bože, žehnaj Maďarovi. To však nebolo všetko. Orbán dal tiež pomocou ústavnej väčšiny práva zahraničným Maďarom ako dvojaké občianstvo či volebné právo. Obrovské kontroverzie vyvolal aj mediálny zákon, ktorým prakticky dostal médiá v krajine pod kontrolu. Upravil tiež volebný zákon tak, aby to najviac vyhovovalo jemu a Fideszu. Súčasťou neho bolo napríklad zníženie počtu poslaneckých kresiel v maďarskom parlamente z 386 na súčasných 199. Aj vďaka tejto úprave sa stalo realitou, že hoci Fidesz vo vlaňajších parlamentných voľbách nezískal ani 45 percent hlasov, stačilo mu to na dvojtretinovú väčšinu. Ani to však Orbánovi príliš nepomohlo, aby si udržal priazeň voličov. Kým ešte na jeseň minulého roka podpora Fideszu dosahovala v prieskumoch priemerne 35 percent, tento mesiac klesla len na niečo vyše 20 percent.
Čo zmenil Orbán v Maďarsku? - Znárodnil časť podnikov / Rozvrátil druhý pilier / Zaútočil na obchodné reťazce / Ochránil Maďarov pred silným frankom / Výrazne ovplyvňoval médiá
Ako pravicová vláda za posledných päť rokov zmenila Maďarsko
24. februára 2015 - (László Öllös - HNonline)
1. Znárodnené podniky
V snahe oživiť ekonomiku a znížiť cenu energií pristúpil Viktor Orbán k znárodneniu strategických podnikov v sektore verejných služieb. Rovnako sa usiluje o zoštátnenie energetického sektora, ktoré ovládajú zahraničné spoločnosti. Podarilo sa mu to v prípade talianskej spoločnosti E. On a s viacerými veľkými vodárňami.
2. Koniec druhého piliera
Orbánova vláda dala ľuďom na výber. Ak si obyvatelia a zamestnanci sporiaci si na penziu v súkromných fondoch neprevedú svoje prostriedky späť k štátu, stane sa ich doterajšie sporenie u súkromníkov nevýhodné. Zrušil tak systém povinného súkromného dôchodkového sporenia, ktoré v Maďarsku budovali viac ako desať rokov.
3. Útok na reťazce
Podľa ďalšieho zákona nebude môcť predávať spotrebný tovar ten, koho podnikanie bude stratové. Ak ročný obrat obchodov a obchodných centier nepresiahne 47,27 milióna eur, budú nútení ukončiť svoje podnikanie. Výrazne sa tiež zvýšili poplatky pre reťazce. Ich nárast je v niektorých prípadoch až 30-násobný.
4. Ochrana pred frankom
Viktor Orbán prišiel s pomocou pre tých, ktorí majú hypotéky vo švajčiarskych frankoch. Mnoho občanov Maďarska si v priebehu pár posledných rokov totiž zobralo hypotéky v cudzej mene. Podľa novely zákona môžu teraz dlžníci vymeniť starú hypotéku vo švajčiarskych frankoch za pôžičku vo forintoch. A to pri kurze, ktorý bol platný ešte pred nafúknutím franku.
5. Volebný zákon
Orbán upravil volebný zákon tak, aby najviac vyhovoval jemu a Fideszu. Súčasťou zákona bolo napríklad zníženie počtu poslaneckých kresiel v maďarskom parlamente z 386 na súčasných 199. Aj vďaka tejto úprave sa stalo realitou, že hoci Fidesz vo vlaňajších parlamentných voľbách nezískal ani 45 percent hlasov, stačilo mu to na dvojtretinovú väčšinu.
6. Médiá pod paľbou
Veľmi ostro zakročil Orbán proti médiám. Do riadiacich pozícií v štátnych úradoch na kontrolu médií dosadil svojich verných ľudí, rovnako postupoval aj v prípade vedenia verejnoprávnych médií. Silné páky si pripravil aj na nezávislé médiá. Kto poruší prísne pravidlá určené vládou, hrozia mu likvidačné pokuty vo výške niekoľko miliónov eur.
Szijjártó by poslal misiu do Kurdistanu
http://www.hlavnespravy.sk/sef-madarskej-diplomacie-szijjarto-by-poslal-misiu-do-kurdistanu/561291
V Budapešti šialenec útočil na pracovníkov daňového úradu
Jeden mŕtvy, druhý zranený
http://www.topky.sk/cl/11/1458491/Sialenec-utocil-na-pracovnikov-danoveho-uradu--Jeden-mrtvy--druhy-zraneny-
Výbory V4 vyzývajú na urýchlenie prepájania energetických sietí
http://www.24hod.sk/vybory-v4-vyzyvaju-na-urychlenie-prepajania-energetickych-sieti-cl342122.html
Zväz židovských náboženských obcí v Maďarsku zvolal partnerské organizácie z V4
http://www.hlavnespravy.sk/zvaz-zidovskych-nabozenskych-obci-v-madarsku-zvolal-partnerske-organizacie-z-v4/561183
„Maďarsko sa prebudilo z nočnej mory“
Šéf skupiny socialistov a demokratov (S&D) v Európskom parlamente Gianni Pittella: V Európe nie je miesto pre neliberálne sily!
http://www.topky.sk/cl/11/1458483/Drsny-odkaz-pre-Orbana--V-Europe-nie-je-miesto-pre-neliberalne-sily-
Po strate 2/3 väčšiny zvolal Orbán mimoriadne predsedníctvo Fideszu
http://www.teraz.sk/zahranicie/po-strate-23-vacsiny-zvolal-orban-m/121948-clanok.html
Fidesz po piatich rokoch stratil dvojtretinovú väčšinu
http://www.teraz.sk/zahranicie/orbanov-fidesz-po-takmer-piatich-rokoch/121861-clanok.html
Fidesz v doplňujúcich voľbách prišiel o 2/3 parlamentnú väčšinu
http://www.teraz.sk/zahranicie/fidesz-v-doplnujucich-volbach-prisiel-o-/121779-clanok.html
Začalo sa spoločné americko-maďarské vojenské cvičenie
http://www.teraz.sk/zahranicie/zacalo-sa-spolocne-americko-madarske-voj/121736-clanok.html
Nafotí obyčajné veci a premení ich na sci-fi. Slovák vytvára (ne)uveriteľné koláže
Peter Čákovský si Photoshopom tvorí svoj vlastný svet / Používa iba svoje fotografie
https://dennikn.sk/54032/nafoti-obycajne-veci-premeni-ich-na-sci-fi-slovak-vytvara-neuveritelne-kolaze/?ref=hlv
Slováci a Maďari chcú bojovať proti cezhraničnej odpadovej turistike
http://www.teraz.sk/ekonomika/slovaci-a-madari-chcu-bojovat-proti/121564-clanok.html
V Podkarpatskej Rusi sa objavilo takmer 100 tisíc nových občanov Maďarska
http://www.hlavnespravy.sk/pozdrav-od-orbana-v-podkarpatskej-rusi-sa-objavilo-takmer-100-tisic-novych-obcanov-madarska/566757
Lajčák: Žiadna z krajín Únie nepomohla Ukrajine tak, ako Slovensko
http://aktualne.atlas.sk/lajcak-ziadna-z-krajin-unie-nepomohla-ukrajine-tak-ako-slovensko/slovensko/politika/
Slovensko v rebríčku najsľubnejších trhov
http://aktualne.atlas.sk/slovensko-v-rebricku-najslubnejsich-trhov-ako-sme-sa-tam-dostali/ekonomika/trhy/
Z genobanky na dvor
Stredisko v maďarskom meste Gödöllő sa nepokúša len o obnovenie chovu, má ambície vrátiť mäso a vajíčka tradičných maďarských plemien na pulty obchodov ako konkurencieschopný tovar.
http://profit.etrend.sk/dennik/z-genobanky-na-dvor.html
Interpol ide po falšovaných potravinách
V Maďarsku zatvorili ilegálny bitúnok. V Rwande varili falošné pivo a plnili ho do originálnych fliaš.
http://gazduj.etrend.sk/clanky-gazduj/interpol-zhabal-tisicky-ton-falsovanych-potravin-a-napojov.html
Rast priemernej hrubej mzdy v Maďarsku sa v decembri prudko zrýchlil
http://www.teraz.sk/ekonomika/rast-priemernej-hrubej-mzdy-madarsko/121428-clanok.html
Cider - Nový druh alkoholu
Rastie dvakrát rýchlejšie ako pivo a štyrikrát rýchlejšie ako víno. - V hurbanovskom pivovare oznámili spustenie výroby najväčšieho hitu roka.
http://www.topky.sk/cl/10/1457885/V-hurbanovskom-pivovare-oznamili-spustenie-vyroby-najvacsieho-hitu-roka--Novy-druh-alkoholu
Viac dní ako klobás - Platilo v rodine roľníka
Dolnozemská slovenská klobása je vyslovene slovacicum
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/historia/166-historia3-historia3/551-viac-dni-ako-klobas-platilo-v-rodine-ronika
Gyurcsánya potvrdili vo funkcii predsedu DK
http://www.teraz.sk/zahranicie/predsedom-madarskej-demokratickej-koalic/121677-clanok.html
Gyurcsány sa stal päťnásobným otcom
Nového člena rodiny, ktorým je syn Márton, bude opatrovať od septembra istý čas Gyurcsány, pretože manželka pôjde pracovať.
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-expremier-gyurcsany-sa-stal/121308-clanok.html
Poľsko kraľuje, investorom chutí aj Slovensko
http://reality.etrend.sk/realitny-biznis/polsko-kraluje-investorom-chuti-aj-slovensko.html
V Maďarsku zabudnite na otvorené supermarkety v nedeľu
http://www.cas.sk/clanok/308557/slovaci-chcete-nakupovat-v-madarsku-zabudnite-na-otvorene-supermarkety-v-nedelu.html
Maďari investujú 330 miliónov eur do Tokaja
http://restauracie.etrend.sk/restauracie-vino/madari-investuju-330-milionov-eur-do-tokaja.html
Najlacnejšie si obchvat stavajú Maďari, najdrahšie Poliaci
http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2015/cislo-7/najlacnejsie-si-obchvat-stavaju-madari-najdrahsie-poliaci.html
Lunapark v ruinách
Namiesto smiechu a radosti len opustené priestory zívajúce duchmi minulosti. Zábavný park v Budapešti si prežil svoje, dnes sú z neho len ruiny...
http://magazin.atlas.sk/spektrum/ako-z-cernobylu-madarsky-lunapark-v-ruinach/845433.html
Maďarský premiér odmieta studenú vojnu s Ruskom
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-buducnost-europy-zavisi-od/121444-clanok.html
Putin chce rozdeliť a panovať, Orbán mu asistuje
https://dennikn.sk/56777/putin-chce-rozdelit-panovat-orban-mu-asistuje/
Čo spája Orbána s Putinom
Najbližšie k slabému Rusku / Stredoeurópska zodpovednosť / Obnova dôvery vo Visegráde / Máme čo ponúknuť
19. februára 2015 - (Vít Dostál - sme.sk)
Priateľstvo Budapešti s Moskvou má pragmatický pôvod v energetike. Dôležité však je, aby Maďarsko ostalo časťou stredoeurópskeho priestoru. Maďarsko je inde. Tak by sa dal zhrnúť dojem európskej verejnosti po utorňajšom uvítaní Putina v Budapešti. Keď z debaľcevského obkľúčenia pod tlakom Ruskom podporovaných povstalcov ustupovali posledné ukrajinské jednotky, hovoril ruský prezident o tom, že Ukrajina porušila prímerie. Orbán ani nepohol brvou a postával vedľa neho ako zbytočný panák. Čo čudesná cesta Putina do Budapešti znamená pre strednú Európu a ako by sme s takouto lekciou mali naložiť? Maďarsko sa už od 90-tych rokov usiluje o korektné a pragmatické vzťahy s Ruskom. Nová východná politika, ktorú začali presadzovať vlády Fideszu po roku 2010, mala zahrnúť korektné vzťahy s Ruskom a ďalšími rastúcimi ekonomikami na východe popri súčasnom zachovaní euroatlantického ukotvenia krajiny. V dnešnej bezpečnostnej situácii však akékoľvek pragmatické kalkuly s Kremľom znamenajú znehodnotenie vzťahov s tými, ktorí ruskú agresívnu politiku odmietajú alebo sa ňou cítia priamo ohrození. Viktor Orbán nie je v ľahkej situácii a musí si vyberať.
Najbližšie k slabému Rusku
Zatiaľ čo Západ Maďarsko kritizuje za porušovanie demokratických štandardov, Putin sa tvári, že bude len ponúkať a dávať. Pre Maďarsko bola hlavnou témou návštevy energetika. Budapešť sa usiluje o nový kontrakt na dodávky plynu a už pred časom dohodla s Moskvou dostavbu svojej jadrovej elektrárne s pomocou veľkorysej ruskej pôžičky. Zaistenie bezpečných a predovšetkým lacných dodávok plynu a elektriny sa pre Orbána zdá najvyššou hodnotou aj vzhľadom na poštátňovanie cenovej politiky energií. Preto je pripravený torpédovať projekt energetickej únie a kamarátiť sa s Putinom. Maďarsko je dnes Rusku najbližšie od roku 1990. Rusko je však hospodársky slabé a po zrušení projektu South Stream si aj v Budapešti musia uvedomovať, že Putin svoje slová dodržiavať nechce alebo nemôže.
Stredoeurópska zodpovednosť
Orbánovi nie je tlak z EÚ príjemný. Návšteva nemala zďaleka taký spektakulárny program ako napríklad prijatie Putina vo Viedni niekoľko mesiacov po obsadení Krymu. Maďarsko sa obzerá po nových priateľoch, vďaka ktorým by jeho kritický postoj k sankciám a kategorickému stanovisku k Rusku nebol európskou bizarnosťou. Už oznámilo, že spolu s Českom, Slovenskom a Rakúskom verí, že spolupráca s Ruskom je nevyhnutná. Áno, stredná Európa musí udržať v Európe aj samotné Maďarsko. Jeho izolácia neprinesie nič dobré. Spájať sa na kritickom postoji proti sankciám však nie je správna cesta. Ak sa Maďarsko necíti komfortne pre svoju nevyhovujúcu energetickú infraštruktúru, pre ktorú je vydierateľné, musia pokračovať projekty severojužného prepojenia od Baltiku po Jadran, ktoré by umožnili Orbánovi kalibrovať jeho pozíciu. Maďarský premiér nie je na rozdiel od iných stredoeurópskych lídrov rusofil a takto by sme s ním aj mali pracovať.
Obnova dôvery vo Visegráde
Visegrádska skupina sa musí sústrediť na posilňovanie vzájomnej dôvery prostredníctvom zapojovania ďalších aktérov, aby kontakty neboli závislé len od nálad najvyššej exekutívy. Bola to práve hádka medzi Orbánom a poľským premiérom Donaldom Tuskom vlani v máji na bratislavskom Globsecu, ktorá zanechala dojem, že Visegrád je rozdelený na dve časti. Obnova dôvery je úlohou predovšetkým pre končiace sa slovenské a pripravujúce sa české predsedníctvo. Kritika Orbánových vlád sa niektorým pri pohľade z Prahy alebo Bratislavy dlho zdala prehnaná. Veď v západnej Európe vyhrávajú voľby pravicoví populisti s oveľa ostrejšou rétorikou. Skutočným nebezpečenstvom pre Európu je napríklad Marine Le Penová v Elyzejskom paláci a k tomu s francúzskym jadrovým kufríkom v ruke. Orbán je však naším stredoeurópskym problémom a takto by sme sa naňho mali aj pozerať.
Máme čo ponúknuť
Strednú Európu ešte vždy mnohí vnímajú ako jednu entitu. Ak jej práve Maďarsko kazí dobrú povesť, trpí tým celý stredoeurópsky priestor. Ostrakizácia by navyše priniesla len nové napätia. Orbánova politika navyše môže byť inšpiráciou pre ďalších stredoeurópskych lídrov. Odmietnutie posledných dvadsiatich piatich rokov ako úspešnej historickej periódy, ktorá našim štátom priniesla bezprecedentný hospodársky rozvoj, slobodu a medzinárodnú bezpečnosť, je niečo, s čím sa stretávame nielen v Maďarsku, ale aj v Česku alebo v Poľsku. Veď v neposlednom rade sme aj my umožnili Orbánovi takýto rozlet. Keď vzal premiér Fico do svojej prvej vlády nacionalistov zo Slovenskej národnej strany, európski socialisti pozastavili Smeru členstvo vo svojich radoch. Európski ľudovci však tento moment prespali. O to viac by sa mali angažovať teraz. Správnou odpoveďou na Orbánovo koketovanie s Putinom je (stredná) Európa, ktorá má Maďarsku stále čo ponúknuť.
Orbánova dohoda s Putinom má byť tajná až 30 rokov
https://dennikn.sk/59997/orbanova-dohoda-s-putinom-ma-byt-tajna-az-30-rokov/
Putin v Budapešti
20. februára 2015 - (Štefan Markuš - Pravda)
Podľa Viktora Orbána Maďarsko nutne potrebuje Ruskú federáciu. Preto také srdečné objatie s Vladimírom Putinom v bránach maďarského parlamentu. Maďarské výrobky treba umiestniť na ruskom trhu a ruská energia musí prúdiť za lacný groš do Maďarska. Putin zo svojich poznámok vyčítal, že maďarské spoločnosti viac investujú v Rusku ako ruské v Maďarsku. MOL dostal širokú licenciu pre dobývanie ropy v západnej Sibíri a ponúka obom stranám výhodné pracovné príležitosti. Podnikanie napomáha prekonávať starosti s embargom, ktoré proti Ruskej federácii uplatňuje Európska únia spolu s USA, a navyše zmierňuje straty aj na maďarskom trhu. Rozšírenie jadrovej spolupráce v Paksi s ruskou pôžičkou v objeme 12 miliárd eur (návratnosťou do 30 rokov) je nevídaným obchodom pre našich južných susedov. Najdôležitejšou časťou viac ako dvojhodinového rokovania bol však plyn. Putin obvinil EÚ, že odmietla podporiť projekt South Stream. Rusi európsku prekážku hravo prekonajú. Nový plán viesť plynovod cez Turecko, Grécko, Macedónsko, Srbsko a Maďarsko a odtiaľ ďalej do krajín únie je reálny. Orbán to už so srbským premiérom v Subotici prerokoval. Zdá sa, že projekt nového Južného prúdu bude mať „zelenú” a Maďarsko sa nemusí obávať o svoju energetickú bezpečnosť. Čo na tom, že tú závislosť zabezpečí jediný a silný ruský dodávateľ. O problémoch Ukrajiny padlo málo slov aj keď sú horúcim bodom dňa. Putin konflikt, ktorý neutícha, iba parafrázoval vetou Lenina: „Rokovať, rokovať a rokovať!” Tak odpovedal na otázku amerického novinára. Dodal však niečo, čo znepokojuje: „Američania možno už dodávajú zbrane na Ukrajinu, ale to nič nemení na situácii, lebo Ukrajinci aj tak nechcú občiansku vojnu.” Maďarské média, okrem vypovedaných slov vrcholných politikov v Budapešti, porovnávajú aj symbolické gestá, ktoré zanechala predchádzajúca návšteva nemeckej kancelárky a terajšia návšteva ruského prezidenta. Predovšetkým Angela Merkelová na Maďarov zapôsobila silným dojmom, keď navštívila predstaviteľov Židovskej obce a porozprávala sa s potomkami tých, ktorých nemecké okupačné sily vyhnali z krajiny. Vstúpila do dialógu s obeťami nacizmu. Putinovým gestom bolo kladenie vencov na hroby vojakov Červenej armády, ktorí zomreli pri oslobodzovaní Budapešti a tiež pri potlačení revolúcie v roku 1956. Podľa portálu www.444.hu Merkelová oslovila potomkov obetí nemeckej okupácie, nie však ich okupantov. Putin poctil kvetinami hroby utlačovateľov slobody. Táto symbolika ukazuje na odlišnosť hodnôt a dvoch prístupov k realite. Takýmto spôsobom dostal Viktor Orbán góly, ktorým nemohol zabrániť. Politológ Gábor Török napísal, že „...jeden gól strelila Merkelová poznámkou o maďarskom neliberálnom režime a druhý zavesil Putin rétorikou o osloboditeľoch od kontrarevolúcie”. Prvý gól vo vlastnej bráne škodí medzinárodne, druhý zase domácej politike. Putin ponížil svojich hostiteľov. Merkelová aspoň s nimi diskutovala. Imre Mécs, revolucionár z roku 1956, ktorého Kádárova vláda odsúdila na trest smrti a potom ho omilostila, protestuje, lebo pri prípravách návštevy Putina na cintoríne sovietskych vojakov urýchlene reštaurovali nápisy a obnovili motto na hlavnom pomníku v znení: „Sláva sovietskym hrdinom, ktorí v októbrovej kontrarevolúcii roku 1956 obetovali svoje životy za slobodu maďarského ľudu.” Falšovanie dejín pokračuje aj v podmienkach demokracie. Predseda parlamentu László Kövér pred časom odstránil z budovy parlamentu zástavu únie. Pri návšteve Putina sa vedľa maďarskej zástavy ocitla aj ruská. Keď bývalý prezident Rudolf Schuster rečnil v maďarskom parlamente, slovenská zástava nezaviala. Historický okamih maďarského parlamentarizmu nastal až teraz.
Rusko-maďarská jadrová dohoda je pod tlakom, hrozí jej veto
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/925716-rusko-madarska-jadrova-dohoda-je-pod-tlakom-hrozi-jej-veto/
Orbán si už vybral, Atény ešte váhajú
19. februára 2015 - (Peter Morvay - Denník N)
Rusko potrebuje spojencov, ako je Orbán a nová grécka vláda. No nedokáže im zaplatiť, čo potrebujú. - Po porovnaní tlačoviek s Vladimirom Putinom a s Angelou Merkelovou niet pochýb o tom, ku komu má maďarský premiér Viktor Orbán bližšie. Vystúpenie s Merkelovou prebiehalo v mierne dusnej atmosfére aj vďaka kancelárkinej zjavnej snahe držať si od hostiteľa určitý dištanc. Orbán sám však nevynechal príležitosť zdôrazniť zásadný hodnotový rozdiel, keď pred Merkelovou verejne obhajoval svoju predstavu neliberálnej demokracie. Čo je len lepšie znejúci názov pre soft diktatúru, ktorú doma zaviedol. S Putinom to naopak bolo hlboké súznenie duší, samé úsmevy a veselie, žiadny náznak nezhôd. Orbán sa prihlásil k Putinovej obľúbenej idei eurázijskej spolupráce a súhlasne mlčal dokonca aj vtedy, keď ruský prezident predviedol svoju najprimitívnejší formu: vysmieval sa ukrajinskej armáde, že ju pri Debaľceve porazili „traktoristi a baníci”. Ruského ministra zahraničia v Mníchove nahlas vysmiali, keď s kamennou tvárou tvrdil, že proti Ukrajincom v ich vlasti nebojujú dobre vycvičení a vyzbrojení ruskí vojaci. V Pešti sa Putinov hostiteľ poslušne tváril, že tejto nehoráznej lži verí. Orbán zašiel oveľa ďalej, než musel, a demonštratívne sám seba usvedčil z klamstva. Západným spojencom sa totiž snažil nahovoriť, že s Putinom rokuje len preto, aby maďarským rodinám zaistil plyn na kúrenie. Po utorku musí byť každému jasné, že si Orbán vybral - smerom na Západ síce ďalej bude hrať partnera, kým sa mu to bude zdať výhodné, svojho skutočného spojenca však dávno vidí vo východnej ríši. Aby vyhovel Moskve, je ochotný ísť otvorene proti európskej politike aj účasťou na ruských energetických projektoch odporujúcich bruselským normám. Nová grécka vláda zatiaľ nezašla tak ďaleko ako Orbán, aj ona však bude Európsku úniu vydierať tým, že na ňu nie je odkázaná - ak jej ostatné členské štáty nepomôžu za podmienok, ktoré Aténam vyhovujú, môže získať zdroje z východu. Nominálne pravicový Orbán a krajne ľavicová grécka vláda majú spoločnú nielen túžbu po ruských peniazoch, ale aj to, prečo by ich brali radšej než peniaze zo Západu. Obaja by s ich pomocou doma chceli zachovať neefektívny ekonomický model, na ktorý Západ prispievať nechce: Orbán prerozdeľovanie verejných peňazí spriazneným oligarchom, grécka vláda ich všeobecné bezuzdné rozkrádanie a míňanie. Ani jeden z nich nechce chápať, že Rusko už nemá na to, aby mohlo takéto dobrodružstvá skutočne zaplatiť, aj keď podobných poskokov v Únii veľmi potrebuje. Nehovoriac o tom, že na hospodárenie, aké chcú udržať pri živote, by žiadne peniaze na svete nestačili. S Putinom to naopak bolo hlboké súznenie duší, samé úsmevy a veselie, žiadny náznak nezhôd.
Orbán daroval Kopaczovej ruže: Viedli sme úprimný a ťažký rozhovor
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-kopaczova-rokovanie-varsava/121339-clanok.html
Kaczynski sa odmietol stretnúť s Orbánom
„Jeho postoje podkopávajú európsku solidaritu”
http://aktualne.atlas.sk/kaczynski-sa-odmietol-stretnut-s-orbanom-jeho-postoje-podkopavaju-europsku-solidaritu-vysvetlil/zahranicie/europa/
Orbán stratil v Poľsku bratranca
Vo Varšave nezaznel prípitok „Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki“
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/346232-orban-stratil-v-polsku-bratranca/
Krvavočervené Putinove kvety
http://www.aktuality.sk/clanok/270901/krvavocervene-putinove-kvety/
Svojrázny „eurorealistický“ postoj Maďarska voči Rusku
http://www.hlavnespravy.sk/svojrazny-%E2%80%9Eeurorealisticky-postoj-madarska-voci-rusku/555775
V energetických otázkach pôjde Maďarsko proti Európskej únii
http://www.teraz.sk/ekonomika/orban-v-energetickych-otazkach-pojd/121078-clanok.html
Orbán ide po Putinovej návšteve do Varšavy
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-ide-po-putinovej-navsteve-do-varsa/121168-clanok.html
Maďarská opozícia ostro kritizuje Putinovu návštevu v Budapešti
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-opozicia-ostro-kritizuje-put/121012-clanok.html
Putin si v Budapešti uctil aj vojakov, ktorí potlačili revolúciu
http://www.sme.sk/c/7651747/putin-si-v-budapesti-uctil-aj-vojakov-ktori-potlacili-revoluciu.html
S Putinom sa v Maďarsku stretol aj prezident Áder
http://www.teraz.sk/zahranicie/putin-v-madarsku-stretol-prezident-ader/121001-clanok.html
Putin sa v Pešti cíti ako doma
https://dennikn.sk/51900/putin-sa-v-pesti-citi-ako-doma/?ref=hlv
Dostavba blokov elektrárne v Paksi je výhodný obchod
http://www.teraz.sk/ekonomika/putin-v-budapestidostavba-blokov-elekt/120992-clanok.html
Putin priletel do Budapešti s vyše hodinovým meškaním
http://www.teraz.sk/zahranicie/rusky-prezident-putin-priletel-do-budap/120924-clanok.html
Putinova návšteva v Budapešti je dôležitá pre Moskvu, tvrdí maďarský analytik
http://www.hlavnespravy.sk/putinova-navsteva-v-budapesti-je-dolezita-pre-moskvu-tvrdi-madarsky-analytik/553171
Zadržali polonahú aktivistku
http://www.teraz.sk/zahranicie/policia-zadrzala-putin-navsteva-aktivist/120964-clanok.html
Orbán čaká od Putina plyn
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/345877-orban-caka-od-putina-plyn/
Putin mieri do Budapešti, ulice zachvátili protesty
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/923621-obrazom-putin-mieri-do-budapesti-ulice-zachvatili-protesty/
Putin: net! Európa: áno! - demonštrovali v Budapešti tisíce Maďarov
http://www.teraz.sk/zahranicie/putin-madarsko-navsteva-protest/120794-clanok.html
Orbán si s Putinom rozhneval ľudí
http://hn.hnonline.sk/svet-120/orban-si-s-putinom-rozhneval-ludi-656687
Väčšina Maďarov nesúhlasí, aby atómovú elektráreň rozširovali Rusi
http://www.teraz.sk/zahranicie/madari-nesuhlasia-atomova-elektraren-rus/120688-clanok.html
Budú protestovať pred Putinovou návštevou
http://www.teraz.sk/zahranicie/madari-budu-pred-putinovou-navstevou/120617-clanok.html
Putinova návšteva si vyžiada v Budapešti množstvo dopravných obmedzení
http://www.teraz.sk/zahranicie/putinova-navsteva-si-vyziada-v-budape/120572-clanok.html
Maďarsko ponúklo finančnú pomoc rodinám zavraždených kresťanov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-financna-pomoc-pozostali/120933-clanok.html
Hungaricum - V Maďarsku zakázali fotiť ľudí bez ich súhlasu
Takýto zákon nemajú nikde
https://dennikn.sk/51110/pekne-domy-roztomile-zvieratka-fotografovat-v-madarsku-mozete/
Maškrtný štvrtok je najlepším dňom na zoznámenie sa s maďarskou kuchyňou
Prvý štvrtok po popolcovej strede / Za polovičné ceny / Viac ako šesťsto reštaurácií
https://dennikn.sk/54259/maskrtny-stvrtok-je-najlepsim-dnom-na-zoznamenie-sa-s-madarskou-kuchynou/
Maškrtný štvrtok sa blíži
19. február by si nemali nechať ujsť milovníci maďarskej kuchyne.
http://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/345764-gurmani-pozor-maskrtny-stvrtok-sa-blizi-vyrazte-si-do-madarska/
Peter Šrámek žne v Budapešti úspechy
V slovenských speváckych súťažiach ho odpísali, teraz je jedným z najväčších favoritov maďarskej šou Rising Star.
http://vas.cas.sk/clanok/11148/v-superstar-ho-preslavil-vyrok-haberu-v-madarsku-je-top-favorit-palo-pocuvaj-ten-spev.html
Jarná schôdza parlamentu sa začne bez prejavu Orbána
http://www.teraz.sk/zahranicie/jarna-schodza-madarskeho-parlamentu/120676-clanok.html
V Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe si pripomenuli I. svetovú vojnu
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1120/v-dome-slovenskej-kultury-v-bekesskej-cabe-si-pripomenuli-i-svetovu-vojnu
V Békešskej Čabe rokovali lídri slovenských organizácií v Maďarsku
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1121/v-bekesskej-cabe-rokovali-lidri-slovenskych-narodnostnych-organizacii-v-madarsku
Celoštátne stretnutie národnostných vedúcich v Békešskej Čabe
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.722435787855400.1073741937.147596498672668&type=1
Spomienkové zasadnutie ZSM
Každý deň sa snažiť byť Slovákom
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/22388-ka-d-de-sa-sna-i-by-slovakom
24. stretnutie vedúcich predstaviteľov slovenských národnostných organizácií
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/22389-24-stretnutie-veducich-predstavite-ov-slovensk-ch-narodnostn-ch-organizacii
Zasadali výbory CSSM
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/22394-prve-tohtoro-ne-zasadnutie-odborn-ch-v-borov-cssm
Valné zhromaždenie CSSM v znamení reorganizácie
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/22413-prve-tohtoro-ne-zasadnutie-valneho-zhroma-denia-cssm-v-znameni-reorganizacie
Súbeh CSSM
Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) vypisuje súbeh na podporu miestnych slovenských aktivít a masmédií.
https://www.facebook.com/slovaci.hu/posts/791366387608093
Tlačivo: www.oslovma.hu/XXX/PodpTlac.rtf
Výzva CSSM - Vyznamenanie „Za našu národnosť“
Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) aj v tomto roku plánuje udeliť vyznamenania „Za našu národnosť“ (maximum 3) osobám a kolektívom, ktoré vykonávali alebo vykonávajú významnú činnosť v prospech Slovákov v Maďarsku, prípadne vytvorili trvalé hodnoty v oblasti slovenskej kultúry, literatúry, výtvarného umenia, vedy alebo spoločenského diania.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/730603133705332/?type=1
Súbeh na miesto šéfredaktora Ľudových novín
https://www.facebook.com/oslovma/posts/730601723705473
Súbeh na miesto riaditeľa ÚKSM
http://www.slovaci.hu/sk/component/content/article/60-oszoe/498-2015-03-01-00-07-25.html
Verejná súťaž
na miesto konateľa Neziskovej verejnoprospešnej spoločnosti s ručením obmedzeným pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm
http://www.slovaci.hu/sk/component/content/article/60-oszoe/496-2015-02-28-23-46-12.html
Srdce Zeme a „svätá vec pomaďarčovania“
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/618-srdce-zeme-a-svata-vec-pomaarovania
Piliš má asi najviac mýtov, legiend a záhad na štvorcový meter na svete
Srdce pod nohami
11. februára 2015 - (Klaudia Lászlóová - Plus 7 dní)
Pri Ostrihome, kde sa Dunaj skrúca smerom do Maďarska, ohraničuje územie v tvare pravej polovice srdca. Práve tam sa rozkladajú Pilíšske vrchy. Tatranec by ich horami rozhodne nenazval. Aj človek zo Slovenského raja by sa po jednodňovej prehliadke roklín a skalných stien začal nudiť. Napriek tomu Pilíšu krásu nikto neupiera. Pohorie je plné ruín, svätýň, modiel a miest, ktoré by mohli byť ruinami, svätyňami, kultovými miestami alebo mohylami. Nikto ich dosiaľ neprebádal a odtiaľ pramení tajomstvo. Sú doslova opradené mýtmi. „Kedysi kanály aj na ľavej strane uzatvárali toto územie do ostrova v tvare srdca. V jeho strede je Dobogókő,” hovorí Lajos Aradi, ezoterik, spisovateľ a novinár. Dobogókő (Chotárna skala) - kameň, ktorý bije ako srdce.
Pobozkaná dalajlámom: Vitajte v srdcovej čakre sveta! Toto pomenovanie, ktoré zaručene priťahuje milovníkov záhad, prírodných liečiteľov, ale aj budhistov a šaolinských mníchov, ktorí tu zakladajú kláštory a chrámy, sa pripisuje dalajlámovi. Príbeh o tom, že tu pri návšteve v roku 2006 pobozkal zem, fascinovaný jej energiou, kazí len tlačová konferencia, kde povedal, že si nemyslí, že by srdce sveta bolo práve v Maďarsku. Stúpame lesom po serpentínových cestách. Koruny všetkých stromov sú polámané. Pôsobia trocha hororovo, ale pravda je prízemná. „V decembri padal mrznúci dážď a prilepilo sa na ne toľko ľadu, že to konáre nevydržali,” hovorí Aradi. Podľa neho by sme však nemali byť prízemní, lebo prírodné javy sa nedejú len tak. „Keď si pripomíname isté historické výročia, často sa tu dejú zvláštne prírodné úkazy.” Už aj my začíname cítiť mravčenie z očakávania čohosi nadprirodzene veľkého. Lenže na konci cesty, na vrchole zázračnej hory, je len veľká rekreačná osada a luxusný hotel.
Zo zeme sa valí energia: Sklamanie nám však vynahradí veľa pekných miest v okolí, rokliny aj skalné steny. Kamenný chodník na úbočí hory Árpádvár, Arpádov hrad, mohol byť pri troche fantázie skutočne schodiskom do hradu vojvodu, ktorý doviedol Maďarov do Karpatskej kotliny. Energia vyvierajúca zo zeme tu vraj lieči - privoláva spirituálne zážitky. Ani veda s tým nemá problém. „Geofyzikálne merania ukázali, že zemská kôra je tu hrubá zo desať kilometrov, teda najtenšia na svete. Priemerne máva až okolo tridsať kilometrov. To znamená, že sa na povrch Zeme dostáva viac energie zo zemských hĺbok,” vysvetľuje Imre Lánszki, ekológ, ktorý robí výskumy v Piliši. Podobná hrúbka je v celých Karpatoch, aj pod Tatrami, ale tu vraj vychádza na povrch viac energie vďaka zlomom medzi zemskými platňami. Sme presne tam, kde do seba kedysi narazili dve zemské platne. Africká, na ktorej sme sa viezli aj my, do európskej. Aj preto máme Karpaty a Piliš svoju energiu. Nevzali sme so sebou prútikára, nemôžeme ju zmerať ani nezostaneme na noc, aby sme zistili, či sa tu návštevníkom naozaj prisnijú sny o budúcnosti. Žasnúť však začnete, sotva sa pán Aradi pustí do rozprávania o svojom objave.
Pyramídy, runy, Osiris: „Náhodou som sa pozeral na mapu Pilišu a do očí mi udrela neuveriteľná podoba,” hovorí Lajos Aradi. „Dlho som meral a rátal, kým sa mi potvrdilo, že tri pilíšske hory, Magas - Vysoká, Rám a Árpádvár - Arpádov hrad, tvoria rovnaký obrazec ako tri pyramídy v Gíze. S rovnakým pomerom rozmerov vrátane výšok! Ako v Gíze, aj pyramídy v Piliši kopírujú súhvezdie Orión,” hovorí. Tri hory ležia severovýchodne nad obcou Dobogókő a podľa Aradiho výpočtov by mala byť sfinga tam, kde je dnes Hotel Pilis. „Sfinga sa nenašla, možno tam ani nebola, ale hneď vedľa som našiel niečo neuveriteľné! Cesty sa spájajú do obrazu bájneho vtáka turula!” Pohľad z výšky to potvrdzuje - cesty skutočne vykresľujú vtáka s roztvorenými krídlami. Ťažko povedať, či je to naozaj turul, symbol Maďarov. Sme však v záhadnom Piliši, a tak uveríme, že vidíme bájneho operenca. Maďari majú podľa Aradiho so starým Egyptom spoločné aj iné veci. „Ten, kto pozná staromaďarské runové písmo, vie čítať hieroglyfy. Je otázka času, kedy vedecká obec uzná, že runy poskytujú kľúč na ich rozlúštenie
Slováci v srdci sveta: Vraciame sa z Dobogókő (Chotárnej skaly) serpentínami dolu a na najnižšom mieste v doline v dedine Pilisszentlélek (Huť) - Pilišsky Svätý Duch, hľadáme šaolinský kláštor. „Kláštor je tam hore na kopci,” poradí nám pani Mária Terézia. Jej čistá slovenčina v Maďarsku je tiež tak trochu zázrak. Spomenie, že údajnú pozitívnu energiu okolo Dobogókő využíva aj niekoľko budhistických a iných východných kultov, ale kláštor „tam hore na kopci” patril Paulinom. Tajomný stredoveký rád blízky maďarským panovníkom mal v Pilíšskych vrchoch niekoľko kláštorov. A potom Márii Terézii povieme, že Slováci v Maďarsku sa majú. Žijú priamo v srdci pozitívnej energie. „Sú to výmysly,” hovorí. Slovákom energie veľmi nežičia. Obec má len tristo obyvateľov, nemá radnicu a spojenú slovensko-maďarskú školu museli nedávno zatvoriť, lebo sa v dedine nenašlo ani osem žiakov. Slnko už zapadlo a do krčmy v Huti (Pilíšskom Svätom Duchu) si posadali chlapi. Keď sme vstúpili my, onemeli. Prekvapili sme ich viac ako všetky čakry sveta. Aby sa tu zastavili Slováci z Bratislavy, to sa veľmi často nestáva.
Tajomstvá Arpádovcov: V Piliši sa našli stopy pradávnych dôb, o ktorých veda nevie nič alebo sa iba obmedzuje na opis nájdených predmetov a civilizácie charakterizuje podľa vzorov na keramike a spôsobu pochovávania. Lenže Piliš, to nie sú iba kúsky keramiky, hroby alebo nevysvetliteľné tajomstvá. O maďarskom stredoveku od 8. do 14. storočia by sa tu archeológovia mohli dozvedieť viac - no jednou zo záhad Piliša je, prečo sa k vykopávkam veľmi nemajú. Od päťdesiatych rokov minulého storočia tu preto výskum robia neoficiálne. Rôzni nadšenci pre históriu hľadajú Atilovo mesto, stredoveké mesto kráľov - dávny Budín, ktorý vraj s Budínom v dnešnej Budapešti má spoločný iba názov. „V Piliši stál takmer na každom kopci hrad. Sú tu rokliny, skaly a skalné steny zvláštnych tvarov. Lenže toto pohorie nebolo nikdy preskúmané,” tvrdí Lajos Aradi. Preto tieto zvláštne útvary vstupujú do novodobých mýtov. Mnohé majú nádych konšpiratívnosti a nedôvery k oficiálnej línii výskumu - vedci sa vraj boja priznať svoje omyly. Piliš niekoľkokrát v histórii vyplienili a veľká časť jeho územia bola po stáročia zakázaným územím. Najskôr ako majetok panovníckych sídiel, potom habsburgovský poľovný revír a napokon cvičisko sovietskych vojsk až do pádu železnej opony.
Arpádov hrob?: „Táto stena nie je prírodná. Za ňou je dutina a tieto oblúky po bokoch, to musela byť veľká stavba,” hovorí Imre Lánszki, s ktorým sme sa vybrali do lesov neďaleko Budakalászu. Pozeráte na stenu kameňolomu a spočiatku sa vám na nej nezdá nič čudné. Skaly - no a čo? Po chvíli si však všimnete, že naboku vytvárajú kamene jasný oblúk pripomínajúci gotický portál. Ak je to portál, kam viedol? „Za kamennú stenu, kde je hrob vojvodu Arpáda,” tvrdí Lánszki. Poruke má hneď dva argumenty - zápisy v stredovekých kronikách a merania slovenských geofyzikov z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, ktorých prístroje vykreslili za touto stenou väčšiu dutinu. Odpovedať na otázku, či je v nej Arpád, však nedokázali. A tak zasypaný portál ďalej stráži svoje tajomstvo, ktoré má Lánszki pred očami. „Tu stáli vojaci a oproti nim šaman odprevádzajúci nebohého vojvodu. Museli ste si všimnúť, že okraje kameňolomu majú neprirodzený tvar.” NASA a tajomný hrad: Všimli. A všimli sme si aj to, že veľa miest je tu nanajvýš podivných. Vrch kopca, stromy. Ale prečo je terén taký nerovný? Kde sa vzali skalné steny a kde jazierka len kúsok od miesta, kde by mal byť Arpádov hrob? Práve tu začal pán Lánszki pátrať po tajomstvách stredovekých mohýl a hradov. „Raz na hubách mi dcéra povedala, že tie kamene, to musel byť hrad,” ukazuje na úbočie v lesoch nad Budakalászom. Pieskovcové balvany akoby sa naozaj zgrupovali do pravidelných tvarov. Na jednom je nápis WB. „Weisburg, Biely hrad,” ukáže záhadný symbol vrytý v skale, akých je tu údajne viac. Od roku 1994 hľadá hrad, ktorý tu podľa neho stál ešte v tureckých časoch. Satelitné snímky ukazujú, že pod zemou sa naozaj ukrývajú pozostatky veľkého opevnenia. Argumentuje snímkou získanou priamo od americkej vesmírnej agentúry NASA. „Záznamy z roku 1662 prezrádzajú, že tu stál hrad so siedmimi minaretmi. Štyri sme už našli,” hovorí a vedie nás k základom stavby v tvare kruhu. „Nevysychajúcu studňu som objavil náhodou, keď sa mi pes v najväčšom suchu vrátil s mokrým ňufákom.” Studňa na najvyššom mieste hory? „Voda do nej doteká z inej nádrže na protiľahlej hore, sú ako spojené nádoby.” „Tento kostol tu ešte v roku 1601 stál,” ukazuje na základy údajne gotického kostola. „Turci ho nezrúcali, iba na vežu zavesili polmesiac. Zbúrať ho dali až Habsburgovci,” pokračuje Lánszki, podľa ktorého obyvatelia hrad doslova rozobrali na kamene na príkaz Viedne. Lenže niečo zostalo! Niečo, čo sa odniesť nedalo. Diera v skale, na ktorej dne sa začína tunel. „Vedie tadiaľ chodba, nevieme kam, zatiaľ sme odkryli osemnásť metrov.” Dva kamene vyzdvihnuté odtiaľ, ktorých vek sa odhaduje na štyritisíc rokov pred Kristom, skončili v strede šamanského kruhu, ktorý opodiaľ vystavali vyznávači záhadného kultu. Jeden v tvare valca s vrubmi na plášti, pripomínajúci veľkú zátku, reprezentuje Slnko. A Mesiac rovnako starý balvan v tvare polkruhu. Uprostred je trojitý kríž, ale ten je už z dnešných čias, vytvorili ho novovekí šamani, jedno rameno reprezentuje Máriu Magdalénu. „Chodia sem, tancujú v kruhu, ale nič o nich neviem,” hovorí Lánszki. „Nuž, a ešte o kúsok ďalej našli najstaršie vyobrazenie voza na svete. Už len to, ako sú kamene opracované, dáva tušiť, že tu už pred šesťtisíc rokmi existovala vyspelá kultúra,” hovorí Lánszki. V roku 2001 sa tu boli pozrieť archeológovia z Akadémie vied v Budapešti. Z celého areálu práve toto miesto uznali ako jediné hodné budúcich vykopávok. Tie sa dodnes nezačali.
Mednyánszkeho kufor v Tatrách
http://profit.etrend.sk/profit-magazin/rok-2015/cislo-3/mednyanszkeho-kufor-v-tatrach.html
Najzáhadnejšia postava uhorského maliarstva
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/755-najzahadnejia-postava-uhorskeho-maliarstva
V. Orbán: Krehký mier na Ukrajine je lepší než vojna
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-krehky-mier-lepsi-ako-vojna/120280-clanok.html
Maďarský premiér a bieloruský prezident testujú hranice spojeneckých zväzkov svojich krajín
12. februára 2015 - (Adrian Peter - Trend)
Konflikt medzi Ruskom a Západom kvôli Ukrajine komplikuje vzťahy vnútri oboch táborov. Moskve začína robiť starosti bieloruský prezident Alexander Lukašenko a transatlantickému Západu maďarský premiér Viktor Orbán. Obaja sú na domácom piesočku silnými osobnosťami a politickými rutinérmi. Deklasovali reálnych i potenciálnych protivníkov a dosiahli prakticky neobmedzenú moc. Udržiavajú si ju vystupovaním ako otcovia národa brániaci jeho záujmy v turbulentnej dobe, akou je i dnešná. Rýchla polarizácia v Európe po návrate studenej vojny vyžaduje od nich dôslednejšie plnenie spojeneckých záväzkov pri súčasnom zužovaní manévrovacieho priestoru pre národné štáty. Presný opak želania Viktora i Alexandra rozširovať si autonómiu konania, lavírovať medzi oboma tábormi a zvyšovať cenu za pomoc jednej alebo druhej strane.
Žonglovať sa dá, ale...
Postavenia krajiny stojacej mimo vojenskopolitických blokov sa nedávno vzdala Ukrajina po trpkých skúsenostiach s balansovaním svojho zvrhnutého prezidenta Viktora Janukovyča medzi Moskvou a Bruselom. Úsilie o sedenie na dvoch stoličkách v nádeji na čerpanie obchodno-hospodárskych výhod pre Ukrajinu rozčarovalo Európsku úniu. V Kyjeve vzplanula revolúcia a prezident utiekol do exilu. Maďarský Viktor a bieloruský Alexander si vzali z ukrajinskej tragédie poučenie: žonglovať sa dá, no iba ticho, opatrne a pomaly. Európska únia a Severoatlantická aliancia sa preto neobávajú nerozvážnych skokov Budapešti. Ani Ruskom vedenej štvorčlennej Eurázijskej hospodárskej únie (EAHÚ) nehrozí odchod Bieloruska. Lojálnosť 60-ročného bieloruského vladára Alexandra k Moskve a 51-ročného maďarského autoritára Viktora k Bruselu však predsa len slabne. Obaja to pripisujú meniacemu sa mocenskému rozloženiu vo svete pod vplyvom dlhodobo rýchlejšieho rastu Ázie.
Viktor vysvetľuje
Stratégovia z okruhu V. Orbána a think-tankov ním vedeného Maďarského občianskeho zväzu Fidesz si tieto trendy podrobne všímajú. Premiér preto neprekvapil znalcov maďarskej scény, keď v legendárnom júlovom prejave na 25. letnej univerziáde v Bálványosi načrtol spôsob, kde, ako a prečo má moderné Maďarsko hľadať vo svete inšpirácie pre vlastný rozvoj. Veľké mienkotvorné médiá zostručnili správy o jeho posolstva k študentom v tom zmysle, že im dáva za príklad krajiny s tzv. riadenou demokraciou - Čínu, Rusko, Turecko, Indiu či Singapur. Podľa nich by to vraj bol oproti vyspelejšej liberálnej demokracii na transatlantickom Západe pre Maďarsko krok späť. V. Orbán, ktorý sa zaoberá už vyše štvrť storočia hľadaním optimálneho modelu vývoja pre stredoeurópske Maďarsko, apeloval na kritikov, aby sa oboznámili s celým jeho júlovým prejavom. Pasáž s dĺžkou pol odseku so zmienkou o spomínaných krajinách znie takto: „Ak štát nie je ničím iným ako spôsobom zorganizovania ľudského spoločenstva, komunity, ktorá sa v našom prípade niekedy zhoduje s hranicami štátu - a inokedy nie, k tomu sa ešte vrátim, tak rozhodujúcim momentom v súčasnom svete sa stáva závod o nájdenie spôsobu organizovania komunít do štátu, ktorý by umožnil národu byť vo svete konkurencieschopným. To vysvetľuje súčasný trend v myslení a tým je pochopenie systémov, ktoré nie sú západné ani liberálne, nie sú ani liberálnymi demokraciami a možno ani nie demokraciami, no napriek tomu umožňujú národom byť úspešnými. Hviezdami medzinárodných analýz sú dnes Singapur, Čína, India, Turecko, Rusko. Myslím, že naše politické spoločenstvo predvídalo túto výzvu správne.” Podľa V. Orbána je súčasťou tohto poznávacieho procesu aj odpútavanie sa od západných myšlienkových dogiem vrátane liberálnej demokracie. Takýto dištanc pripadá mnohým príslušníkom mladej a strednej generácie ako scestný, pretože spochybňuje dominantný prúd svetovej politiky, ekonomiky a globalizačných procesov po páde železnej opony. Nič iné ako liberálnu demokraciu nepozná ani staršia generácia v krajinách s totalitárnymi režimami ako Nemecko. Možno i preto potrápil denník Frankfurter Allgemei ne Zeitung V. Orbána otázkami, o akej inej ako liberálnej demokracii to vôbec v tom júlovom prejave hovoril vo výroku, že „maďarský národ nie je iba prostým súčtom jednotlivcov, ale komunitou, ktorú treba organizovať, posilňovať a rozvíjať. V tomto zmysle je štát, ktorý budujeme, illiberálnym, t.j. nie liberálnym štátom. Tým nepopiera základné hodnoty liberalizmu ako sloboda atď. Nerobí však z tejto ideológie kľúčový prvok pri organizácii štátu.” Slovný ekvilibrista, akým Viktor nesporne je, im to objasnil polopatisticky: „Illiberálny znamená nie liberálny, avšak nie antiliberálny.”
Vidí ďalej než ostatní?
Viktor považuje v tomto pojmovom kontexte „svoje” Maďarsko za demokraciu, no nie liberálnu demokraciu. Keby sa držal spoločnej línie EÚ pri vedení hospodárskej vojny s Ruskom, dostal by dosť priestoru na celoeurópske propagovanie svojej inej ako liberálnej demokracie. Orbánovská utópia kapitalizmu s výraznou účasťou štátu chce prispôsobiť povahu a výkonnosť maďarskej ekonomiky podmienkam v multipolárnom svete so spoločným menovateľom iným ako súčasným liberálnym, angloamerickým. No ten preberajú viac-menej všetky postkomunistické členské štáty EÚ, čo maďarskému premiérovi sťažuje hľadanie spriaznených duší na vrcholových podujatiach únie. Je mu ľúto, že ho po obnovení studenej vojny nálepkujú ako rusofila či zapredanca Moskvy, keď nepovažuje za správne a možné vohnať Rusko do hospodárskej izolácie a držať ho tam za sankčnou závorou ako Kubu, Irán alebo Severnú Kóreu. Maďarsko musí podľa svojho ministerského predsedu urobiť obrat na východ, zodpovedajúci presúvaniu ťažiska svetovej ekonomiky do Ázie. V Rusku vidí integrálnu zložku novej ázijskej dynamiky a svoje nadchádzajúce stretnutie s prezidentom Vladimirom Putinom v Budapešti nepovažuje za prejav subordinácie „veľkému ruskému bratovi”.
Alexandrova pupočná šnúra
V odlišnom postavení sa nachádza Putinov bieloruský náprotivok A. Lukašenko. V kresle hlavy štátu sedí už vyše dvadsať rokov, no vždy v tieni Kremľa. Jeho desaťmiliónová republika tvorí s Ruskou federáciou konfederatívnu úniu. K tomu od minulého mesiaca spolu s Kazachstanom a Arménskom Eurázijskú hospodársku úniu. Bez ráznej námietky kazašského prezidenta Nursultana Nazarbajeva by sa tento novotvar, ktorý vzišiel z trojstrannej colnej únie, nazýval Eurázijskou úniou. Obsahoval by zárodky politických štruktúr a bol by vernejšou obdobou Európskej únie. A. Lukašenko to prezradil koncom januára počas „Otvoreného dialógu”, čo bola jeho maratónska osemhodinová živá beseda s novinármi. Psychologickým bremenom tohto urasteného a športovo založeného muža ostáva podriadenosť pánovi Kremľa. Bieloruská ekonomika neprešla šokovou terapiou rýchlej privatizácie a hospodárskej transformácie. Vyvinula sa do podoby štátneho kapitalizmu, v ktorom štát dotuje štátne i súkromné podniky. Najhodnotnejšie subvencie však poskytuje Rusko v podobe dodávok lacného plynu. „Za tisíc kubických metrov platíme iba 134 dolárov,” pochválil sa novinárom Baťka, čo je Viktorova prívetivá prezývka. Energetická závislosť od lacného ruského plynu udržiava bieloruskú ekonomiku ako doplnok ruskej. Rusko pomáha bieloruskému štátnemu rozpočtu finančnými injekciami. Zovňajškom mohutný Alexander za to platí Vladimirovi vernosťou tam, kde to momentálne najviac zaváži. K 1. februáru nechal novelizovať obrannú doktrínu štátu, aby zaktualizoval okrem iného podmienky poskytnutia vojenskej pomoci Ruskej federácii. Myslelo sa aj na členov EAHÚ: doktrína považuje napadnutie ktoréhokoľvek člena únie za útok na Bielorusko. Prostoreký Alexander neskrývane víta príležitosť profilovať sa vo svete, najmä pred potenciálnymi obchodnými partnermi v Ázii, ako medzinárodný sprostredkovateľ v ukrajinskom konflikte. Udržiavaním štandardných diplomatických a susedských vzťahov s Ukrajinou, výhradami voči pričleneniu Krymu k Rusku a deklarovaním bratských vzťahov k ukrajinskému národu sa zbavuje v zahraničí puncu Putinovho poskoka. Reexportom ukrajinských a európskych tovarov do Ruska si zlepšil obraz v európskych médiách. Hoci sa pred novinármi na otvorenej besede pochválil novou multivektorovou bieloruskou zahraničnou politikou, k skvelému ekvilibristovi bude mať ešte ďaleko dovtedy, kým ostane obrannou doktrínou pupočne pripútaný k V. Putinovi.
Voľby by vyhral Smer, do NR SR by sa dostala aj SNS
http://www.teraz.sk/slovensko/volby-by-vyhral-smer-ktory-by-potrebo/119859-clanok.html
Rokovací maratón v Minsku sa skončil. Od nedele platí prímerie, oznámil Putin
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/345271-dalsie-rokovania-v-minsku-zameraju-sa-na-dialog-vlady-s-povstalcami/
Matici slovenskej poslali obálku s bielym práškom
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/345426-matici-slovenskej-poslali-obalku-s-bielym-praskom/
Matica slovenská sa nenechá zastrašiť
http://www.matica.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=64787
Orbán sa v piatok trinásteho v Kyjeve stretne s Porošenkom
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-sa-v-piatok-v-kyjeve-stretne-s-po/119944-clanok.html
Zadržali predsedu mládežníckej sekcie Fideszu s falošnými eurami
http://www.teraz.sk/zahranicie/predseda-sekcie-fideszu-falosne-eura/119980-clanok.html
Jobbik má rekordný počet 1,3 milióna priaznivcov, Fidesz ďalej oslabuje
http://www.teraz.sk/zahranicie/jobbik-ma-rekordny-pocet-13-miliona/119863-clanok.html
Rómske bábätko rozdelilo Maďarsko. Malo deň a už naň útočili
Maďarskí extrémisti prežúvajú, že prvé dieťa narodené v ich krajine je rómske.
https://dennikn.sk/45387/peter-rikardo-racz-je-prve-madarske-babatko/
Orbán banky najprv potopil, teraz sa im chladnokrvne zalieča
http://www.etrend.sk/ekonomika/orban-banky-najprv-potopil-teraz-sa-im-chladnokrvne-zalieca.html
Slovenská Sberbank je na predaj, záujem má aj Penta
http://www.etrend.sk/firmy/slovenska-sberbank-ma-byt-na-predaj.html
Skupina MOL získala ocenenie za svoju zamestnávateľskú značku
http://www.teraz.sk/ekonomika/skupina-mol-ziskala-ocenenie-za-svoju-z/120247-clanok.html
Rast maďarskej ekonomiky sa nečakane zrýchlil
http://www.teraz.sk/ekonomika/rast-madarskej-ekonomiky-zrychlenie/120327-clanok.html
Spotrebiteľské ceny v Maďarsku v januári klesli
http://www.teraz.sk/ekonomika/spotrebitelske-ceny-madarsko-pokles/119834-clanok.html
V Maďarsku odhalili najväčšiu ilegálnu továreň na cigarety v Európe
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-odhalili-najvacsiu-ilega/119693-clanok.html
V Budapešti otvoria centrum služieb UNICEF-u
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-budapesti-otvoria-centrum-sluzieb-unic/119749-clanok.html
Maďarsko bude presadzovať v Európskej únii zrušenie vízovej povinnosti pre Gruzíncov
http://www.hlavnespravy.sk/orban-madarsko-bude-presadzovat-v-eu-zrusenie-vizovej-povinnosti-pre-gruzincov/544889
Nemanželský vzťah maďarského ministra obrany je bezpečnostným rizikom
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-nemanzelsky-vztah-ministra/119437-clanok.html
Prebytok zahranično-obchodnej bilancie Maďarska v decembri vzrástol
http://www.teraz.sk/ekonomika/prebytok-zahranicno-obchodnej-bilancie/119422-clanok.html
Halušky a slivovica na cudzom jazyku
Zaujímavé vyznania cudzincov o slovenských jedlách
http://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/344788-halusky-a-slivovica-na-cudzom-jazyku/
SNM - Múzeum Betliar hľadá dvojníčku kráľovnej Alžbety
https://www.facebook.com/MuzeumBetliar/posts/760860657333304
Maďarsko i Poľsko majú záujem na úzkej spolupráci v rámci V4
http://www.teraz.sk/zahranicie/szijjartomadarsko-i-polsko-maju-z/120167-clanok.html
Slovenské kúpele sa budú prezentovať spolu s ďalšími z krajín V4
http://agentury.sme.sk/c/7660666/slovenske-kupele-sa-budu-prezentovat-spolu-s-dalsimi-z-krajin-v4.html
Kúpele krajín V4, spojte sa!
9. februára 2015 - (tasr)
Jednotlivé kúpele na Slovensku, v Česku, Maďarsku a Poľsku začnú postupne predstavovať nový spoločný portál krajín V4. „Mnoho zahraničných návštevníkov slovenských kúpeľov vníma vyšehradský priestor ako spoločný, na Slovensku zotrvávajú pomerne dlho. Stáva sa tiež, že klienti sú pri čítaní ponúk v kúpeľníctve dezorientovaní, dostávajú sa tam aj produkty, ktoré s kúpeľníctvom nemajú nič spoločné. Ponuky zverejňujú aj také subjekty, ktoré na ponúkané služby nemajú licenciu,” povedala predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov Janka Zálešáková. Portál www.V4medicalspace.eu bude dostupný od 1. apríla.
Bublotať - Koťogó je pre fajnšmekrov
9. februára 2015 - (Korzár)
Zabudnite na „trendy” kapsulové kávovary, milovníci pravej kávy fičia na koťogó. Najslávnejší kávovar všetkých čias je na svete viac ako 80 rokov. Kde inde ako v Taliansku vymysleli mokka kávovar, ktorý je pre mnohým kávičkarov symbolom každodenného pôžitku. Aspoň jeden kúsok určite nájdete v každej talianskej domácnosti a ani našincom nie je neznámy. Pod familiárnou prezývkou „koťogó” (slovo maďarského pôvodu, ktoré by sa dalo voľne preložiť ako „bublotať”) si získal obľubu aj u nás. Typickú osemuholníkovú kanvicu na prípravu mokka kávy vynašiel Talian Alfonso Bialetti. Keď sa začiatkom 20. rokov vrátil z Francúzska, kde pracoval v metalurgickom priemysle, pustil sa v alpskej dedinke Crusinallo do vlastného biznisu. V roku 1933 ho patentoval a bez výraznejších zmien sa vyrába rovných 80 rokov. Je dostupný v rôznych veľkostiach na prípravu jednej alebo až 18 šálok kávy. Podľa prieskumov vlastní koťogó až deväťdesiat percent talianskych domácností. Dnes ho môžete zohnať v rôznych farbách, dokonca aj špeciálnu verziu na kapučíno.
Ako sa zrodilo „koťogó“, alebo najslávnejší kávovar
http://mojdom.zoznam.sk/cl/10076/1379013/Ako-sa-zrodilo--kotogo---alebo-najslavnejsi-kavovar
Robert Fico a Viktor Orbán otvorili zrekonštruovaný ropovod Adria
http://www.teraz.sk/ekonomika/premieri-sr-a-madarska-otvorili-zrekon/119377-clanok.html
Meteorológovia varujú pred závejmi v okolí Győru a Veszprému
Maďarskí meteorológovia varujú dnes pred závejmi v Rábsko-Mošonsko-Šopronskej a Veszprémskej župe, kde podľa Celoštátnej meteorologickej služby (OMSZ) môže vietor z čerstvého snehu vytvoriť prekážky na cestách. V uvedených župách platí druhý stupeň výstrahy. Na severozápade krajiny bude počas dňa intenzívnejšie snežiť. V oblasti Bakonského pohoria padne až 10 centimetrov snehu, tam sa môžu podľa OMSZ vytvoriť vysoké záveje.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/720313844734261
Orbán rokoval o situácii občianstva Maďarov v SR s SMK a Csemadokom
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-smk-rokovanie-csemadok/119121-clanok.html
Hunčík a Mikloško: Bolo to hlasovanie aj proti cirkvi kvôli Bezákovi
https://dennikn.sk/44516/huncik-miklosko-bolo-hlasovanie-aj-proti-cirkvi-kvoli-bezakovi/
Budíček pre cirkvi aj SMK
Cirkvi už nemôžu tvrdiť, že zastupujú väčšinu Slovenska a preto ich musia všetci počúvať
12. februára 2015 - (Peter Morvay - Denník N)
Tých, čo v referende prehrali a mali by si z neho vziať poučenie, je veľa. Okrem cirkví sú to napríklad tunajší maďarskí politici. Cirkvi prišli o svoj hlavný argument, že zastupujú väčšinu obyvateľov Slovenska. Bolo by síce veľkou chybou považovať neúčasť automaticky za súhlas s odporcami referenda či za prejav liberálneho myslenia, potvrdilo sa však, že aj konzervatívni veriaci podľa predstáv cirkví sú na Slovensku výraznou menšinou. Nie je to nič nové, každý súdny vedel, že napríklad 62 percent rímskych katolíkov podľa posledného sčítania neznamená skutočný pomer tých, čo sa riadia učením cirkvi. Teraz to však máme potvrdené aj hlasovaním, čo má pre cirkvi ďalší nepríjemný dôsledok - viac politikov môže nájsť odvahu pustiť sa do tém, ktoré sú im nepríjemné, lebo sa už nebudú tak báť, že tým stratia veľa voličov. Pre cirkvi by to mal byť budíček, aby sa konečne prebrali a začali prispôsobovať svetu, v ktorom nemajú privilegované postavenie. Svetu, v ktorom väčšina ľudí neverí ich tvrdeniu, že majú autoritu danú zhora, preto ich musia všetci počúvať a ony nemusia o svoju dôveryhodnosť každodenne bojovať. Cirkvi môžu zohrať v spoločnosti pozitívnu úlohu a majú právo vyjadrovať sa k verejným otázkam - ale ako partneri spoločnosti, nie ako niečo nadradené, čo smie každého kritizovať, samo však stojí nad akoukoľvek kritikou a kontrolou. Musia sa otvoriť, zmeniť rétoriku, ísť príkladom aj vo veciach majetku a zrozumiteľnosti svojich krokov. Dalo by sa skoro povedať, že čím vyšší je niekde podiel maďarskej menšiny, tým nižšia tam bola účasť na referende. Bolo by pekné, ak by za tým bola solidarita medzi menšinami. Čiastočne určite áno, vec je však zložitejšia. Neplatí to asi pre Ukrajincov a Rusínov na východe a ako dokazuje intenzívna kampaň z okolia SMK v prospech trojnásobného „áno”, solidarita menšín nie je všeobecná ani v maďarskej komunite. Politici a aktivisti SMK si dokonca urazene vyprosili porovnávanie ich národnej menšiny s menšinou sexuálnych úchylákov. V maďarskej menšine býva zvykom nedôverovať iniciatívam, ktoré prichádzajú od väčšiny, a organizátorom referenda trvalo dlho, kým oslovili i národnosti. Dôležité tiež bolo, kto zo slovenskej strany referendum inicioval a podporoval. Byť na jednej lodi so slovenskou katolíckou cirkvou, ktorú právom považujú za dosť nacionálnu, s Maticou slovenskou a SNS bolo pre Maďarov príliš silné sústo - aj keď mnohí so samotnými otázkami súhlasili. Strana nepodcenila ani tak konzervatívnosť veľkej časti maďarských voličov, ako skôr ich ochotu angažovať sa v symbolických otázkach, ktoré pre ňu nemajú reálny význam. A ktoré im SMK napriek tomu neustále vnucuje.
Kiska: Referendum o rodine rozdelilo Slovensko
http://www.noviny.sk/c/slovensko/kiska-sa-vyjadril-k-referendu
Referendum na Slovensku je neplatné
Výsledky, reakcie, správy, fotografie a videá
http://www.teraz.sk/slovensko/referendum-neplatne-reakcie-online/119176-clanok.html
Fidesz odmietol komentovať dianie v jemu blízkych pravicových médiách
http://www.teraz.sk/zahranicie/fidesz-odmietol-komentovat-dianie-v-jem/118952-clanok.html
Orbán verzus oligarcha
9. februára 2015 - (Peter Schutz - komentare.sme.sk)
Mediálny mogul a hlavný oligarcha impéria Fideszu Lajos Simicska vyhlásil Orbánovi „totálnu vojnu“. - V „sendviči“ medzi návštevami Merkelovej a Putina inkasovali Orbán a jeho vláda ťažký úder s potenciálom otočiť naruby celú maďarskú politickú realitu. Mediálny mogul a hlavný oligarcha impéria Fideszu Lajos Simicska vyhlásil Orbánovi „totálnu vojnu“. Stalo sa tak vzápätí po oznámení troch šéfredaktorov jeho médií - Hír TV, Magyar Nemzet a Láchíd Rádió - že rezignujú z funkcií, keďže „sa stretli s takými vlastníckymi očakávaniami, ktoré sa nedajú splniť“. Mysleli tým o deň skôr vybubnovaný zámer Simicsku otočiť kanóny svojich médií proti vláde v prípade, že parlament schváli novelu zákona, ktorou by sa tzv. reklamná daň rozložila rovnomerne, zrejme päťpercentnou sadzbou, na všetky printy, televízie i rádiá. (Teda „spravodlivejšie“ než pôvodný návrh, podľa ktorého by takmer celú záťaž znášal komerčný RTL Klub). Šéfredaktori (i zopár zástupcov), samozrejme, existenčne príliš nehazardujú. Vládnu propagandu, s ktorou im svedomie nedovolilo sa rozísť, budú môcť šíriť ďalej z verejnoprávnej televízie, kde im, veľmi pravdepodobne, Orbán nájde dôstojné uplatnenie. Krok Simicsku, ktorý reprofiluje maďarskú mediálnu krajinu, udrel silou blesku, no má dlhšiu genézu. Signalizovali ho - aj keď nie v takej radikálnej podobe - špekulácie o zhoršujúcej sa klíme v jeho tridsaťročnom priateľstve s Orbánom. Zlomom boli zrejme voľby 2014, po ktorých sa Orbán rozhodol obmedziť moc „vlastných“ oligarchov, ktorí mu začali - údajne - prerastať cez hlavu. Existuje aj verzia, že sa iba uvidel v Putinovi, ktorý oligarchov postavil do laty, podstatnejšie však je, že ak vzburu šéfredaktorov sám inicioval - čomu napovedá dosť indícií -nebojí sa straty značnej časti mediálneho krytia, ale ani informácií a peňazí, čím všetkým je vybavený do nadchádzajúcej vojny Simicska. Naopak, Orbán disponuje fakticky absolútnou mocou (legislatíva, polícia, prokuratúra) a sociálnym kapitálom, čo ho v očiach maďarských analytikov favorizuje na víťaza bitky, akú Maďarsko ešte nevidelo. Simicska sa síce bojí fyzickej likvidácie (už požiadal o policajnú ochranu a bol odmietnutý), nie však najostrejšie vyšponovaného konfliktu, o čom svedčí lavína najvulgárnejších nadávok premiérovi, na ktorých sa doslova pasie maďarský internet.
Maďarskí oligarchovia
13. februára 2015 - (Štefan Markuš - nazory.pravda.sk)
Súčasný konflikt medzi spoluzakladateľmi strany mladých demokratov, Viktorom Orbánom a Lajosom Simicskom, nie je iba konfliktom vnútri Fideszu. Rozloženie síl medzi premiérom a jedným jeho nespokojným oligarchom je nasledujúce: Orbán má dva a pol milióna oddaných a spoľahlivých voličov. Stihol ich naverbovať posledných dvadsať rokov. Simicska má na bankových účtoch dve-tri miliardy forintov (7-10 miliónov eur) a žiadnych priateľov. Orbán opraty moci drží pevne v rukách, Simicska zase médiá, s ktorými dokáže geniálne manipulovať. Orbán rozdáva majetky, umožňuje verným zbohatnúť, a tak vytvárať svoju súkromnú skupinu oligarchov. Simicsku označujú za lakomca, ktorého sám Orbán naučil „hrabať“ iba pre seba. Takto charakterizujú domáci analytici dvoch kohútov na smetisku, ktorí si vyhlásili vojnu. Kto túto vojnu medzi bývalými priateľmi vyhrá? Frontová línia ich sporu siaha až kamsi k zákopom rusko-západných záujmov. V podstate ide o boj medzi mocou a možnosťou rozdávať peniaze. Maďari sa rýchlo naučili žiť so svojimi oligarchami. Ich vplyv neprekvapuje, je hmatateľným výsledkom politiky. Boháči sú síce súčasťou života aj vo vyspelých štátoch, na rozdiel od postkomunistických krajín v nich však existujú aj nezávislé inštitúcie, ako súdy, médiá a mimovládne organizácie, ktoré účinne brzdia oligarchov pri pokusoch zasahovať do života politických elít. V Maďarsku, žiaľ, oligarchovia nebohatnú čestným podnikaním, ale kumulujú majetok transferom od štátu. Maďarskí zbohatlíci sú partnermi politikov, nezávisle od toho, či vo vláde sedia ľavičiari, alebo pravičiari. U našich južných susedov je pozoruhodný ešte jeden fenomén. Väčšinu majetku v uplynulých dvadsiatich rokoch oligarchovia nadobudli cez Moskvu. Hráč, ktorý sa chcel v Maďarsku udržať na zozname odmenených, sa vždy musel nejako dohodnúť s Moskvou, čo nikdy nebolo zadarmo. Rusi, ako najväčší transportéri energií, vždy vyžadovali za investície priateľstvo a vernosť. Vrelé vzťahy Orbána s Putinom túto tradíciu iba potvrdzujú. Informácie z Wikileaks občanom prezradili, že už za vlády socialistov sa Ferenc Gyurcsány dohodol s Kremľom o využití plynových zásobníkov v Maďarsku. Nečudo, že projekt plynovodu South-Stream bol prioritným ruským záujmom. Pre Fidesz mohol byť zdrojom nového rozdávania štátnych objednávok verným vyznávačom, no medzičasom prezident Vladimir Putin ohlásil koniec projektu Južný prúd, pričom po novom by potrubie malo smerovať do Turecka. Tak či onak, nejaká forma plynovodu naň bude nadväzovať. Ekonomickí analytici preto naznačujú, že to s najväčšou pravdepodobnosťou súvisí s kauzou Orbán-Simicska. Paradoxom je, že Simicska sa na vrchol maďarských oligarchov vyšvihol v roku 2010 pomocou Orbána, keď dokázal sprivatizovať najviac štátnych podnikov. Jablkom sváru však dnes je, že sa k „čerešničke na torte“, k lukratívnemu projektu na vybudovanie plynovodu nedostal. Ušiel sa iným Orbánovým kamarátom, ktorí sú Simicskovými konkurentmi. Premiér si spor medzi oligarchami v súčasnosti nemôže dovoliť, pretože by vyústil do zhoršených vzťahov s Kremľom. V Budapešti o niekoľko dní Orbán srdečne privíta Putina a určite svojho priateľa z Moskvy nesklame. Simicska vie, že ruské priateľstvo vždy zvyšovalo moc maďarských oligarchov a že jeho tentoraz od odmeny odstavia. Stále však drží v rukách „šiestu veľmoc“, médiá, a toho si je vedomý aj Orbán. Konflikt vrcholí a zaiste preverí silu vplyvu informácií a peňazí v ringu s politickou mocou. Konečný výsledok bude poučný aj pre pomery na Slovensku. Víťaza zatiaľ nemožno ani len predvídať.
Najsilnejší maďarský oligarcha sa rozhádal s kamarátom Orbánom
9. februára 2015 - (Peter Morvay - dennikn.sk)
Maďarsko sleduje vojnu medzi Viktorom Orbánom a jeho najobľúbenejším oligarchom Lajosom Simicskom. - Orbán má lepšie karty - Takmer tridsať rokov bol hlavným mužom v blízkosti maďarského premiéra a podľa mnohých aj jediným, koho musel Viktor Orbán počúvať. Lajosa Simicsku pozná už z gymnázia, spojencami sa stali na univerzite. V Orbánovom Fidesze patril Simicska k najvplyvnejším, hoci funkciu - ekonomický riaditeľ strany - tam mal len krátko. Viažu sa však k nemu už prvé veľké škandály Orbánovej kariéry. V kauze Kaya Ibrahim a Josip Tot napríklad previedli tucet zadlžených firiem Fideszu na biele kone - dvoch neznámych gastarbaiterov z Nemecka. Firmy potom zlikvidovali bez splatenia pôžičiek, ktoré asi skončili v straníckej kase. Za prvej Orbánovej vlády v roku 1998 sa Simicska stal šéfom daňového úradu. Funkciu mal ihneď zneužiť na zametanie stôp - počas legendárnej „noci dlhých bitov“ z počítačov úradu zmazali dokumenty týkajúce sa firiem Fideszu. Simicska svoj vplyv využíval i v podnikaní a vďaka tomu sa stal najvýznamnejším oligarchom krajiny. Ovládol inzertný trh a odopieraním inzercie tak trestal kritické médiá. Vlastní mediálny konglomerát, kde patria denník Magyar Nemzet či spravodajská televízia Hír TV - zarábajú na inzercii od štátu. Vo verejných zákazkách sú úspešné všetky Simicskove firmy. Stavebná firma Közgép už v prvých dvoch rokoch druhej Orbánovej vlády dostala podľa verejne dostupných údajov stavebné zákazky za asi 2,3 miliardy eur. Simicskove záujmy prestupujú celým Maďarskom, málokto však presne vie, čo všetko mu patrí. Pred pár mesiacmi začali prichádzať správy, že vzťahy medzi Orbánom a jeho obľúbeným oligarchom sa otočili. Premiér má dojem, že Simicskova moc príliš vzrástla, a začal ju sekať. Zdroje vysychajú a oligarchovia Fideszu o ne bojujú i medzi sebou. Orbán tiež zistil, že nevyhrá boj s nemeckým majiteľom najsledovanejšej televízie RTL Klub. Reklamnú daň zameranú proti nej musí znížiť a peniaze do rozpočtu vybrať od iných médií - vrátane tých Simicskových. Oligarcha zareagoval tvrdo. Vyhráža sa totálnou vojnou a tým, čo o Orbánovi vie. Vraj sa bojí o svoj život. Špekuluje sa o tom, že bude v budúcnosti podporovať opozíciu, najmä extrémistický Jobbik, ku ktorého rétorike mali jeho médiá blízko. Analytici pochybujú, či môže boj so svojím expatrónom vyhrať. Simicskove firmy sú zvyknuté fungovať zo štátnych peňazí. Keď oligarcha začal hovoriť o vojne proti Orbánovi, vedenie jeho médií šíriace stranícku propagandu Fideszu okamžite odstúpilo. Namiesto majiteľa si vybrali servilnú službu premiérovi.
Lajos Simicska (1960)
- S Viktorom Orbánom sa pozná takmer 30 rokov.
- Vlastní médiá, stavebné firmy, pozemky, ovláda trh s inzerciou.
- Po nástupe druhej Orbánovej vlády v roku 2010 obrat i zisky jeho firiem vďaka verejným zákazkám vzrástli niekoľkonásobne.
Maďarskí extrémisti sú na vzostupe, Fidesz prudko klesá
13. februára 2015 - (Peter Morvay - dennikn.sk)
Vládna strana Fidesz premiéra Orbána zažíva prudký pád popularity. Namiesto demokratickej opozície však z toho ťaží Jobbik. - Februárový prieskum agentúry Ipsos zaznamenal ďalší pokles vládnej strany Fidesz. Volilo by ju 21 percent opýtaných, teda o dve percentá menej než pred mesiacom. V októbri minulého roku bola podpora strany Viktora Orbána ešte 35 percent, odvtedy ju opustilo 1,1 milióna potenciálnych voličov. Podpora Jobbiku za rovnaký čas vzrástla z 11 na 16 percent, nikdy predtým nebola taká vysoká. Krajne pravicová strana už pred časom v prieskumoch predbehla Maďarskú socialistickú stranu (MSZP), ktorá bola viac ako dve dekády po roku 1990 vždy jednou z dvoch veľkých strán v krajine. Jej podpora však postupne klesala a teraz už štyri mesiace stagnuje na 11 percentách. MSZP je pritom podľa prieskumu jedinou demokratickou opozičnou stranou, ktorá by sa istotne dostala do parlamentu. Demokratickú koalíciu bývalého premiéra Ferenca Gyurcsánya by volili štyri percentá, stranu Politika môže byť iná tri, stranu Együtt (Spolu) - založenú ďalším expremiérom Gordonom Bajnaim, i jeho spojenca - stranu Dialóg pre Maďarsko len po jednom percente. Klesá u všetkých Podpora Fideszu klesá vo všetkých skupinách voličov. Mladí a voliči stredného veku opúšťajúci Fidesz väčšinou prechádzajú k Jobbiku, starší ľudia a voliči z veľkých miest rozširujú rady nerozhodnutých. Podpora Jobbiku stúpa s klesajúcim vekom, v kategórii voličov pod tridsať rokov extrémisti Fidesz dokonca po prvý raz predbehli - volilo by ich 20 percent voličov pod tridsať rokov, Fidesz len 16 percent. Jobbik mimochodom Fidesz už dávnejšie predbehol medzi nezamestnanými a kvalifikovanými robotníkmi. Za poklesom Fideszu stojí zhoršujúca sa ekonomická situácia Maďarska a nenaplnenie sľubov vládnej strany. Väčšina voličov na vlastnej koži nezakúša úžasné ekonomické úspechy Orbánovej politiky, o ktorých ich neustále presviedčajú vládne médiá. Napríklad oficiálne údaje o klesajúcej nezamestnanosti sú z veľkej časti manipuláciou - zamestnanosť rastie výraznejšie len vo verejnej správe. Lepšie čísla sa darí vykazovať najmä vďaka nárastu verejnoprospešných prác a vďaka tomu, že sa do domácej štatistiky započítavajú aj tí, čo v skutočnosti pracujú v zahraničí. A pretože si v zahraničí musí nájsť prácu čoraz viac ľudí, rastie štatisticky aj zamestnanosť v Maďarsku. Boj s televíziou RTL Klub Fideszu tiež veľmi uškodila vojna s najsledovanejšou televíziou RTL Klub. Tá sa dlho radšej vôbec nevenovala politike, aby sa nemusela konfrontovať s vládou. Keď sa však podnikateľom blízkym Fideszu nepodarilo televíziu ovládnuť, vymyslela vláda daň z reklamy, ktorá bola namierená najmä proti RTL Klubu. Bola nastavená tak, aby táto jediná stanica zaplatila viac ako polovicu celého objemu vybranej dane z reklamy. RTL Klub na to začal vládu tvrdo kritizovať, veľmi sledované bolo jej spravodajstvo odhaľujúce luxusný život a škandály politikov Fideszu. Napriek tomu zatiaľ nie je pravdepodobné, žeby Jobbik vyhral ďalšie parlamentné voľby. Fidesz sa zľakol kritiky populárnej stanice. RTL Klub navyše vlastní významný európsky mediálny koncern RTL Group, a vláda sa preto ocitla pod diplomatickým tlakom najmä z Nemecka. Podľa maďarských médií uzatvorila so stanicou dohodu, výmenou za obmedzenie kritiky zo strany televízie výrazne zníži mediálnu daň, ktorú by tá mala zaplatiť. Celý volebný systém je navyše nastavený podľa potrieb Fideszu a strana ho môže vďaka svojej dvojtretinovej väčšine v parlamente kedykoľvek ďalej upravovať tak, aby jej maximálne vyhovoval. Na druhej strane je tesná ústavná väčšina vládnej strany v parlamente, závislá od jediného hlasu, práve teraz ohrozená. V meste Veszprém na sever od Balatonu sa budúci týždeň konajú doplnkové voľby do parlamentu. Bojuje sa o uprázdnené miesto po Tiborovi Navracsicsovi, ktorý sa stal eurokomisárom. Podľa posledného prieskumu - tiež od agentúry Ipsos - tam spoločný kandidát opozície má šancu poraziť kandidáta Fideszu.
Orbána čaká bratovražedný boj
9. februára 2015 - (Ivan Drábek - Andrej Matišák / Pravda)
Maďarský premiér čelí nebývalej výzve. Týždeň pred politicky háklivou návštevou šéfa Kremľa a necelé dva týždne pred doplňovacími voľbami, v ktorých vládnemu Fideszu hrozí, že po piatich rokoch stratí ústavnú väčšinu, hodil Viktorovi Orbánovi rukavicu jeho dlhoročný kľúčový spojenec. Veľkopodnikateľ Lajos Simicska, ktorého rozhodujúce zásluhy na tom, že sa Fidesz dostal k moci, uznávajú aj Orbánovi najvernejší stúpenci, vyhlásil vláde vojnu na život a na smrť. „Prepadol ma od chrbta... Viktor Orbán je jeden geňo,” povedal Simicska pre portál Hír24 o svojom bývalom kamarátovi z gymnázia i vysokej školy po tom, čo Orbána obvinil z útoku na slobodu tlače a z pokusu o puč na vlajkových lodiach jeho mediálneho impéria. Studená vojna medzi bývalými spojencami prepukla už vlani, keď po jarných parlamentných voľbách Orbán začal na úkor Simicsku preferovať iné záujmové skupiny. O čo menej štátnych objednávok začala dostávať Simicskova stavebná firma, o to s menším zápalom slúžili Fideszu jeho spravodajská televízia HírTV, rádio Lánchíd i denník Magyar Nemzet, ktoré mali dlho povesť Orbánových hlásnych trúb. Konflikt prerástol do horúcej fázy až minulý týždeň, keď Fidesz ohlásil zámer zaťažiť médiá novou päťpercentnou daňou. „Simicska vedie vojnu proti Orbánovi, lebo svoje mediálne spoločnosti vidí ako obeť nových, vládou pripravovaných pravidiel zdanenia inzercie,” hovorí pre Pravdu Martin Brusis z Mníchovskej univerzity Ludwiga Maximiliana. „Ale to je len povrch. Tento konflikt je zrejme iba symptómom zásadnejšieho odcudzenia, ku ktorému vlani došlo medzi Orbánom a Simicskom, doterajším hlavným oligarchom Fideszu. Orbán stratil dôveru v Simicsku, začal ho vnímať ako príliš silnú hrozbu pre moc Fideszu. Premiér sa preto snaží posilniť iných oligarchov napojených na Fidesz, ako sú Zsolt Hernádi z MOL-u či István Garancsi, majiteľ Videotonu FC, aby znížil svoju závislosť od Simicsku,” dodáva nemecký expert. Aj podľa Istvána Hegedűsa, šéfa mimovládnej organizácie Maďarská európska spoločnosť, zúri medzi Orbánom a Simicskom boj o moc, peniaze a vplyv. „Simicska nie je iba mediálny magnát, ale - hoci neformálne - bol aj druhou až treťou najdôležitejšou postavou impéria Fideszu a takmer tri desaťročia aj Orbánovým najbližším priateľom. Mal rozhodujúce slovo pri verejných investíciách a výrazný vplyv na premiérove rozhodnutia v personálnych otázkach. V minulosti bol aj straníckym pokladníkom. Vlani však Orbánovi napadlo decentralizovať vplyv oligarchov a ukázať, že všetci, vrátane Simicsku, sú pod jeho politickou kontrolou,” vysvetľuje Hegedűs podstatu sporu. Len čo dosadil lojálnych ľudí na čelo svojich médií namiesto bývalých šéfov, ktorí odmietli jeho príkaz začať tvrdo kritizovať Orbána, Simicska odcestoval z Maďarska. „Vojna je taká vec, že buď jeden, alebo druhý padne,” povedal pre Hír24. „Odkrágľujú ma, zastrelia alebo ma zrazí auto,” vysvetlil, čo mu doma hrozí. „Simicska hovorí o Orbánovi spôsobom, aký bol doteraz nepredstaviteľný. Pripúšťa aj svoju fyzickú likvidáciu. Obaja sa pritom veľmi dobre poznajú,” poznamenáva Hegedűs. „Aj keď Orbán vyhrá, dôsledky konfliktu môžu byť pre neho zničujúce. Režim ukázal svoju najhoršiu tvár: boj gangstrov na samom vrchole moci. Po tomto už bude takmer nemožné pokúšať sa ľudí presvedčiť, že Orbánov režim má aj iné poslanie ako centralizáciu moci za každú cenu,” zdôrazňuje liberálny politológ. V zápase dvoch bývalých spojencov má premiér v rukách viac tromfov. Do súboja však ide v neľahkom období, keď od jesene stratil Fidesz podporu tretiny svojich voličov. Na budúci týždeň Orbán privíta v Budapešti Vladimira Putina a Simicskove médiá si sotva odpustia príležitosť povzbudiť kritikov vládnej proruskej politiky. O dva týždne sa zase opozícia pokúsi v doplňovacích parlamentných voľbách vo Veszpréme vziať Fideszu poslanecké kreslo uvoľnené maďarským eurokomisárom, bez ktorého vláda stratí ústavnú väčšinu. „Nevieme, či v tejto vojne bude jeden porazený, alebo dvaja. Uvidíme, kto prvý vypáli z ťažkých zbraní, a ako,” hovorí pre Pravdu Péter Krekó, riaditeľ ústavu Political Capital, a dodáva: „Obaja o sebe navzájom vedia veľmi veľa. Orbán má pod svojou kontrolou politické inštitúcie aj prokuratúru. V tomto konflikte však obe strany môžu stratiť príliš veľa.”
Orbánov kritik Simicska opustil po konflikte Maďarsko
http://www.teraz.sk/zahranicie/orbanov-kritik-simicska-opustil-po-konf/119043-clanok.html
Viacerí šéfovia maďarských médií odchádzajú. Nechcú bojovať proti Orbánovi
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-abdikovali-pravicove-media/118918-clanok.html
Sneženie v Maďarsku spôsobuje komplikácie na cestách na juhozápade
http://www.teraz.sk/zahranicie/snezenie-v-madarsku-sposobuje-komplik/118898-clanok.html
Maďari uvažujú o olympiáde, dejiskom by mohla byť Budapešť
http://www.tvnoviny.sk/sport/1784917_madari-uvazuju-o-olympiade-dejiskom-by-mohla-byt-budapest
Rogán: Maďarsko má vďaka nezávislej ekonomike aj suverénnu zahraničnú politiku
http://www.hlavnespravy.sk/rogan-madarsko-ma-vdaka-nezavislej-ekonomike-aj-suverennu-zahranicnu-politiku/539471
V Kodani zadržali trojicu Maďarov, ktorí kradli medené káble na železnici
http://agentury.sme.sk/c/7631213/v-kodani-zadrzali-trojicu-madarov-ktori-kradli-medene-kable-na-zeleznici.html
Rast maďarskej priemyselnej produkcie sa v decembri spomalil
http://agentury.sme.sk/c/7631203/rast-madarskej-priemyselnej-produkcie-sa-v-decembri-spomalil.html
Do Kurdistanu pôjdu maďarskí vojaci, ak to schváli parlament
http://www.teraz.sk/zahranicie/do-kurdistanu-pojdu-madarski-vojaci/118776-clanok.html
Szijjártó: Euroatlantická integrácia Hory je kľúčom k stabilite Balkánu
http://www.teraz.sk/zahranicie/szijjartoeuroatlanticka-integracia/120305-clanok.html
Szijjártó: Srbsko môže prispieť k uplatneniu geopolitických záujmov Maďarska
http://www.hlavnespravy.sk/szijjarto-srbsko-moze-prispiet-k-uplatneniu-geopolitickych-zaujmov-madarska/546505
Srbsko kvôli Kosovu posilnilo hliadky na maďarských hraniciach
http://www.teraz.sk/zahranicie/srbsko-kosovo-hliadky-madarske-hranice/119922-clanok.html
Najväčší exodus od vojny. Z Kosova do Únie utekajú tisícky ľudí
Každý deň zadržia na srbsko-maďarských hraniciach stovky kosovských Albáncov, ktorí sa chcú nelegálne dostať do Európskej únie. Utekajú pred nezamestnanosťou a chudobou.
https://dennikn.sk/46097/najvacsi-exodus-od-vojny-z-kosova-unie-utekaju-tisicky-ludi/
Berlín posiela policajtov na hranicu Srbska a Maďarska
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/922566-berlin-posiela-policajtov-na-hranicu-srbska-a-madarska/
Maďarské orgány prísne kontrolujú autobusy kvôli utečencom
http://www.hlavnespravy.sk/madarske-organy-prisne-kontroluju-autobusy-kvoli-utecencom-pise-nepszabadsag/549007
Na juhu Čongrádskej župy zadržali takmer 940 ilegálnych migrantov
http://www.teraz.sk/zahranicie/na-juhu-congradskej-zupy-zadrzali-ta/119392-clanok.html
Srbsko posilnilo ochranu hraníc, EÚ apelovala na Kosovo kvôli exodu
http://www.teraz.sk/zahranicie/srbsko-ochrana-hranica-eu-apel-kosovo/119487-clanok.html
Maďari chcú sprísniť azylové zákony, zaplavujú ich imigranti
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/920376-madari-chcu-sprisnit-azylove-zakony-zaplavuju-ich-imigranti/
Aktivisti protestovali proti postoju Fideszu voči prisťahovalcom
http://www.teraz.sk/zahranicie/aktivisti-protestovali-proti-postoju-fid/119756-clanok.html
Fidesz chce ekonomických prisťahovalcov okamžite posielať späť
http://www.teraz.sk/zahranicie/fidesz-chce-ekonomickych-pristahovalcov-/119739-clanok.html
Problémom nie je prisťahovalectvo, ale odchod Maďarov do zahraničia
http://www.teraz.sk/zahranicie/problemom-nie-je-pristahovalectvo-ale/118733-clanok.html
Radikál Toroczkai chce múr pozdĺž srbskej hranice
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/920021-madarsky-radikal-toroczkai-chce-mur-pozdlz-srbskej-hranice/
Orbán: Dvere Maďarska treba zatvoriť
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-pristahovalectvo-madarsko/118639-clanok.html
Fidesz navrhol zrušiť ekonomické prisťahovalectvo do Maďarska
http://www.teraz.sk/zahranicie/fidesz-zrusit-ekonomicke-pristahovalectv/118847-clanok.html
„Vyhoďme tých Kosovčanov z Maďarska von“
15. februára 2015 - (Peter Schutz - komentare.sme.sk)
Zatiaľ čo na Slovensku minister Kaliňák len tak naverímboha vychvaľuje slovenskú azylovú politiku, Fidesz v Maďarsku má na protiimigrantskú kampaň látku takpovediac z prvej ruky. Cez Srbsko a ďalej do Rakúska a Nemecka sa cez Maďarsko valia húfy zúfalcov z Kosova, ktorí vo vlasti s 30-percentnou nezamestnanosťou nevidia perspektívu. Kým rakúska ministerka sa tento týždeň pokúsi riešiť problém v ohnisku zrodu, teda v Prištine, maďarské úrady organizujú na migrantov veľké záchytné operácie. Keby len na hranici so Srbskom, bolo by to v poriadku. Stovky policajtov ich však vysadzujú z vlakov pár kilometrov pred Rakúskom (v Győri). Či odchytávajú nešťastníkov na budapeštianskej stanici, odkiaľ ich rozvážajú do internačných táborov. Hoci Rakúsko by ich ani nevracalo späť, keby cez vnútornú hranicu Schengenu prešli ďalej. Na rozdiel od Slovenska, kam však nemieri - na počudovanie - ani jeden. Enormná aktivita maďarských orgánov má triviálnu príčinu - po masakri v Paríži si Viktor Orbán vybral azylovo-prisťahovaleckú politiku za novú hlavnú tému. Aj keď je Maďarsko typickou tranzitnou, nie cieľovou krajinou, pred týždňom to bolo dokonca hlavným bodom rokovania poslaneckej frakcie Fideszu, ktorá akože zaviazala vládu predložiť nový imigračný zákon. („Akože zaviazala“ preto, lebo to celé riadi joystickom Orbán.) Populistická kampaň nepostráda ani tradičný referenčný bod - EÚ, „ktorej treba jasne vysvetliť, že bolo zlým rozhodnutím zastavenie okamžitého vracania ilegálov“ (Orbán). Niežeby sme chceli tvrdiť, že to bolo skvelé rozhodnutie EÚ. Faktom je, že neschopnosť niektorých štátov usporiadať si pomery tak, aby boli aspoň trocha znesiteľné, ešte nezakladá ľudské právo na sťahovanie sa do miest, kde to (zatiaľ) funguje. Podstatné je však na maďarskej freske čosi iné. Medzitým, čo jeden starosta z Jobbiku navrhuje postaviť na srbskej hranici plot, proticudzinecké záchvaty Fideszu sú ukážkou, kam až môže skĺznuť v programe a propagande mainstreamová strana (Fidesz ňou je), ak chce vziať vietor z plachiet extrémistom ich vlastnou agendou. To len preto, lebo Lipšic nedávno „predbiehal sprava“ Kaliňáka v imigrantskom spore tu doma.
Lucia Satinská: Maďarčina je sexy jazyk
http://tv.sme.sk/v/31368/lucia-satinska-madarcina-je-sexy-jazyk.html?ref=tit
Plynovod medzi Slovenskom a Maďarskom mešká. Chýbajú certifikáty
http://www.aktuality.sk/clanok/270647/plynovod-medzi-slovenskom-a-madarskom-meska-chybaju-certifikaty/
R. Fico s V. Orbánom odovzdajú ropovod, plynovod ešte stále nefunguje
http://www.teraz.sk/ekonomika/fico-s-orbanom-odovzdaju-ropovod/118659-clanok.html
Ľudia nemajú istotu, že im bude slovenské občianstvo vrátené
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/919761-ludia-nemaju-istotu-ze-im-bude-slovenske-obcianstvo-vratene/
Nezvestný maďarský mních sa vraj vybral zabiť na Slovensko
http://www.teraz.sk/slovensko/patraju-po-nezvestnom-mnichovi-z-mad/118613-clanok.html
Klobásový festival v Sládkovičove ponúkol dobré jedlo aj zábavu
Svoje recepty na výrobu klobás predstavilo 22 družstiev zo Slovenska, Maďarska, Česka a Srbska.
http://www.teraz.sk/magazin/klobasovy-festival-sladkovicovo/122819-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/730543647044614
Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka v Žiline ponúka možnosť štúdia aj pre mladých krajanov
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3405/stredna-odborna-skola-sv-jozefa-robotnika-v-ziline-ponuka-moznost-studia-aj-pre-mladych-krajanov
Podmienky poskytovania štipendií vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí na akademický rok 2015/2016
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3540/podmienky-poskytovania-stipendii-vlady-sr-pre-slovakov-zijucich-v-zahranici-na-akademicky-rok-20152016
Odborné dotačné subkomisie ÚSŽZ posudzovali projekty krajanov pre rok 2015
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3539/odborne-dotacne-subkomisie-uszz-posudzovali-projekty-krajanov-pre-rok-2015
Igor Furdík ocenený Spolkom Srbov na Slovensku
Medailou srbsko-slovenského priateľstva Svetozara Miletića
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3550/igor-furdik-oceneny-spolkom-srbov-na-slovensku-medailou-srbsko-slovenskeho-priatelstva-svetozara-miletica
O Letnej škole žurnalistiky 2015
Igor Furdík s pedagógmi KŽ FiF UK
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3541/igor-furdik-s-pedagogmi-kz-fif-uk-tvorivo-o-letnej-skole-zurnalistiky-2015
oSlovMa-FotoGaléria-2014:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.634081040024209.1073741911.147596498672668&type=1
Viac aktuálnych informácií Slovákom v Srbsku
www.hl.rs - Hlas ľudu online
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1107/hlas-ludu-on-line-viac-aktualnych-informacii-slovakom-v-srbsku
Modlitby Martina Jonáša: príbehy farebného dušechvenia v bratislavských Klariskách
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1105/modlitby-martina-jonasa-pribehy-farebneho-dusechvenia-v-bratislavskych-klariskach
Maliarsky svet Zuzany Chalupovej sprístupnili v Kovačici verejnosti
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3527/maliarsky-svet-zuzany-chalupovej-spristupnili-v-kovacici-verejnosti
Tvorba Jána Glózika ocenená v Taiwane
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/7817-tvorba-jana-glozika-ocenena-v-taiwane
Profil maliara Jána Glózika
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1216-kovaicka-insita-rozbehla-sa-do-svetakovaicka-insita-rozbehla-sa-do-sveta-jan-glozik
Kovačická insita rozbehla sa do sveta / Stále kovačické galérie lákajú návštevníkov do obce
https://www.facebook.com/oslovma/posts/720088718090107
Predseda ÚSŽZ navštívil krajanov v Srbsku, školy v Báčskom Petrovci a Pivnici s novými titulmi v knižniciach
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3518/igor-furdik-navstivil-krajanov-v-srbsku-skoly-v-bacskom-petrovci-a-pivnici-s-novymi-titulmi-v-knizniciach
Kalendáre Slovákov v Srbsku: trojjedinosť kultúrnych, duchovných a národných posolstiev
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1096/kalendare-slovakov-v-srbsku-trojjedinost-kulturnych-duchovnych-a-narodnych-posolstiev
Slovenské vysielanie Rádia Šíd v novej fazóne - aj vďaka podpore ÚSŽZ
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3522/slovenske-vysielanie-radia-sid-v-novej-fazone--aj-vdaka-podpore-uszz
ÚSŽZ zabezpečil výučbové programy pre školy s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí
V rámci výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí v oblasti vzdelávania krajanov zabezpečil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) 94 výučbových programov pre školy s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí. Výučbové programy boli prostredníctvom mimoriadnej dotácie udelené 15 školám v zahraničí, v ktorých sa uskutočňuje v rôznych formách vyučovanie slovenského jazyka. Jedná sa o výučbové programy zamerané predovšetkým na slovenský jazyk, slovné druhy, pravopisné cvičenia a diktáty, Slovenskú republiku a jej kraje a pod. Uvedené výučbové programy boli jednotlivým školám zaslané spolu s inštrukciami a podmienkami ich aplikácie a užívania. ÚSŽZ je presvedčený, že výučbové programy budú pre všetky deti, ktoré sa vzdelávajú v slovenčine, resp. majú hodiny slovenčiny, užitočné a že prispejú k skvalitneniu výučby a pozdvihnutiu slovenskosti a úrovne slovenského jazyka, ako aj k upevneniu slovenského národného povedomia našich krajanov v zahraničí. ÚSŽZ ocení informácie, nakoľko sa predmetné výučbové programy v školách osvedčili, či sú nápomocné pri skvalitňovaní výučby na jednotlivých školách, či po technickej stránke sú ľahko použiteľné a aplikovateľné a ako ich prijímajú a používajú predovšetkým naše slovenské deti. (uszz.sk)
Rok Ľudovíta Štúra 2015 otvorili na Bratislavskom hrade
Na dôstojnej spoločensko-kultúrnej slávnosti sa zúčastnil aj predseda ÚSŽZ Igor Furdík
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3496/rok-ludovita-stura-2015-otvorili-na-bratislavskom-hrade-na-dostojnej-spolocensko-kulturnej-slavnosti-sa-zucastnil-aj-igor-furdik-predseda-uszz
Slovenský batôžkový ples v Čemeri
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1089/slovensky-batozkovy-ples-v-cemeri-poctil-stefana-batorfiho
Fotogaléria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.712703108828668.1073741935.147596498672668&type=3
Veselo a svorne na plese pilíšskych Slovákov
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1088/veselo-a-svorne-na-fasiangovom-17-plese-pilisskych-slovakov
Fotogaléria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.712242708874708.1073741934.147596498672668&type=3
Závada k románu Šikulovej: Príbuzenský predslov a poďakovanie
Čókolom, dobrý deň, dovidenia a basta / Bez predsudkov a zábran / Čitateľská potrava pre zmysly
http://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/345589-pribuzensky-predslov-a-podakovanie/
Poklady komôr Békešskej župy v Slovenskom Komlóši
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1087/poklady-komor-bekesskej-zupy-v-slovenskom-komlosi
Prvé mimoriadne zasadnutie parlamentného výboru pre národnosti
Generálny riaditeľ MTVA s predsedami celoštátnych národnostných samospráv
https://www.facebook.com/slovaci.hu/posts/783341701743895
Fašiangový ples budapeštianskych Slovákov
Slovenská samospráva Budapešti usporiadala svoj tradičný fašiangový ples 7. februára 2015 v Osvetovom stredisku Attilu Józsefa v XIII. obvode Budapešti. V úvodnom kultúrnom programe vystúpili členovia folklórnych súborov Pilíš z Mlynkov a Lipa z Budapešti. Do tanca hrala kapela Jozefa Széplakiho Santovská nálada.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.720148988084080.1073741936.147596498672668&type=1
VIII. Pilíšska kavalkáda a šiškový festival
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1-kultura1/1279-viii-piliska-kavalkada-a-ikov-festival
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.722796434486002.1073741938.147596498672668&;type=1
Slováci fašiangovali aj v Mlynkoch - skonzumovali až 6500 šišiek
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1113/slovaci-fasiangovali-aj-v-mlynkoch--skonzumovali-az-6500-sisiek
Gábor Csordás a Karol Chmel v Slovenskom inštitúte
Gábor Csordás, básnik, prekladateľ a šéfredaktor vydavateľstva Jelenkor (Pécs) sa podujal na preklade básní slovenského básnika Karola Chmela. O skúsenosti zo svojej prekladateľskej činnosti sa podelil 28. januára 2015 v knižnici Slovenského inštitútu v kruhu prekladateľov zo slovenskej literatúry, v rámci Salónu prekladateľov. 29. januára 2015 odzneli básne Karola Chmela stavajúce, čerpajúce a rozvíjajúce tradíciu slovanských autorov v Slovenskom inštitúte v origináli i maďarskom preklade. Stretnutie dvojice odborníkov Gábora Csordása a Karola Chmela poskytlo okrem prierezu vývoja poézie v susedných krajinách i prienik do zákulisia tvorby a osobnosti slovenského básnika a redaktora vydavateľstva Kalligram. Zo stretnutia G. Csordáda a K. Chmela bolo cítiť vášeň pre písanie a preklad poézie, vďaka ktorej si autori k sebe našli cestu. Podujatie Preklad poézie a poézia prekladu sa uskutočnilo ako ďalšie zo série podujatí literárna Oáza, venovaných slovensko-maďarským literárnym stretnutiam. (mzv.sk/budapestsi)
Písmo bez písma - Z básni Alexandra Kormoša
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/1037-pismo-bez-pisma-z-basni-alexandra-kormoa
„Spievaj, zlatá muzika / slovenského jazyka.“ - „Loď sa ponára, do rána zmizne, / náklad smeruje do hrobu! / Nehoda nemá obdobu!“
Divadlo Vertigo so životným príbehom Hany Gregorovej v Békešskej Čabe, Jášči a Pišpeku
https://www.facebook.com/slovaci.hu/posts/783334385077960
Hana Gregorová, hlavná hrdinka predstavenia Divadla Vertigo pri Celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku „Keď dozrel čas“ autora Dušana Širokého a režiséra Štefana Korenčiho sa po vianočnej a povianočnej pauze opäť vydáva na cestu za svojimi divákmi. Dráma, rozprávajúca životný príbeh manželky Jozefa Gregora Tajovského, sa predstaví účastníkom 24. celoštátneho stretnutia vedúcich národnostných samospráv a občianskych združení, ako aj ostatným záujemcom 13. februára o 18.00 v Ibsenovej sále Jókaiho divadla v Békešskej Čabe. 26. februára o 17.00 hodine poteší divákov bakoňskej dedinky Jášč a 28. februára o 16.00 hodine zavíta do obce v Peštianskej župe, do Pišpeku, ktorý je dlhoročným hostiteľom divadla. Týmto sa púť Hany Gregorovej a rozprávanie o pohnutých časoch začiatku 20. storočia nekončí, predstavenie sa za divákmi vyberie aj v nasledujúcich mesiacoch.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.524838560948458.1073741882.147596498672668&type=1
Imrich Fuhl: Po maďarsky nemôžeme byť Slováci
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/723332894432356/?type=1
Nielen pestovať, zachovávať, chrániť, ale aj tvorivo rozvíjať a vytvárať nové hodnoty - Dôraz na aktívne používanie a propagovanie slovenčiny a pestovanie kultúry v materinskom jazyku - Viac pozornosti našim literátom a výtvarníkom / Predseda Kultúrneho a mládežníckeho výboru CSSM Imrich Fuhl pre Ľudové noviny:
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/22373-1ot-1508
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1114/imrich-fuhl-po-madarsky-nemozeme-byt-slovaci
PhDr. Igor Krištek, CSc. odišiel do večnosti
Vážení matičiari, priatelia Matice slovenskej, kultúrna verejnosť, Slováci, so zármutkom oznamujeme, že dňa 17. februára 2015 vo veku nedožitých, ale naplno prežitých, 79 rokov odišiel do večnosti PhDr. Igor Krištek, CSc., ktorý okrem iného pôsobil ako predseda Vlastivedného odboru Matice slovenskej, predseda Muzeálnej slovenskej spoločnosti, etnológ, muzeológ, činovník v kultúre, kronikárstve, spoločenských vedách... Posledná rozlúčka s dr. Igorom Krištekom bude tento piatok 20. februára 2015 o 15.00 hodine v Dome smútku v Martine. Česť jeho pamiatke! Za Maticu slovenskú: Viliam Komora
Po minulých a súčasných slovenských stopách
Od Cinkoty po Albertiršu
Cinkota - Čemer - Veľká Tarča - Gedeľov - Kerepeš - Išaseg - Maglód - Demrov - Monor - Peterka - Bíň - Pilíš - Albertirša
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/663-po-minulch-a-suasnch-slovenskch-stopach
Od Ďarmôt po Asód po minulých slovenských stopách
http://www.oslovma.hu/nhrad.hu/100-uncategorised/131-od-darmot-po-asod-po-minulych-slovenskych-stopach
Ľudové piesne a tradícia folklóru jednej slovenskej komunity v Maďarsku na Zemplíne
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/151-aktuality3-aktuality3/1231-monografia-baaky-s-udovmi-piesami
Monografia Baňačky s ľudovými piesňami
https://www.youtube.com/watch?v=l_zoxHcgZ4U&index=17&list=PLuDCCXwKpqt13CYinVA55xUvdqdgw3MUL
https://www.facebook.com/oslovma/posts/728272143938431
Povojnové migrácie a výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom
http://www.oslovma.hu/XXX/VymeObyv.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/728868500545462
Dolnozemskí Slováci na Žitnom ostrove
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/855-dolnozemski-slovaci-na-itnom-ostrove
Hrsť spomienok Michala Svoreňa z Kolárova
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/historia/165-historia2-historia2/1136-exkurz-do-pamati-presidlenca-z-maarska
Gregor M. Papucsek: Maďarský pomaranč
Trochu kyslý, trochu smutný, trochu frustrovaný... Ale je náš.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/946-gregor-martin-papucsek-maarsk-pomaran
https://www.facebook.com/oslovma/posts/728870410545271
Spievanky, spievanky, prečo vymierate?
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/991-spievanky-spievanky-kdee-preo-vymierate
https://www.facebook.com/oslovma/posts/728871370545175
Fujara a slovenskí fujaristi
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/927-jan-janovic-fujara-a-slovenski-fujaristi
https://www.facebook.com/oslovma/posts/728873783878267
22. mája 2015 oslavy 65. výročia založenia slovenskej školy v Budapešti
https://www.facebook.com/oslovma/posts/730528383712807
Historický kalendár
6. februára 1941
Narodil sa v Pôtri (okres Veľký Krtíš) poľnohospodársky inžinier, novinár, publicista, spisovateľ literatúry faktu Ján Jančovic.
Pracovník na národa roli dedičnej
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/923-pracovnik-na-naroda-roli-dedinej-jan-janovic
Zaradil sa k popredným znalcom vysťahovaleckej tematiky, zameranej na územie historického Novohradu.
So zakorenenými dolnozemskými výhonkami
http://www.oslovma.hu/XXX/Jancovic.pdf
Fotogaléria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.357762054322777.78676.147596498672668&type=1
8. februára 1813
Narodil sa v Jelšavskej Teplici (dnes časť Gemerských Teplíc) evanjelický kňaz, romantický spisovateľ, štúrovský básnik, vychovávateľ, národnopolitický pracovník Samuel Tomášik, ktorý sa okrem iného pričinil o založenie gymnázia v Revúcej. Zomrel 10. 9. 1887.
Samuel Tomášik ako ovocinár a včelár pomáhal Slovákom na Dolnej zemi
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/955-samuel-tomaik-a-dolnozemski-slovaci
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/719851558113823/?type=1
8. februára 1915
Narodil sa v Budmericiach básnik, kolážista, publicista (Život, Svet socializmu, Film a divadlo, Expres) a jeden z hlavných predstaviteľov nadrealizmu Rudolf Fábry, ktorého básnická zbierka Uťaté ruky znamenala začiatok avantgardnej slovenskej poézie. - Zomrel 11.2.1982.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Fabry
https://www.facebook.com/oslovma/posts/720108691421443
10. februára 1947
Československo podpísalo s Maďarskom v Paríži mierovú zmluvu.
J. Schwarz: Spomienka na Paríž spred 68 rokov
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/historia/164-historia1-historia1/957-j-schwarz-spomienka-na-pari-spred-68-rokov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/720804321351880
11. februára 1939
Narodil sa v Plzni spisovateľ, literárny vedec, diplomat (bývalý veľvyslanec v Maďarsku), exminister kultúry SR, bývalý podpredseda Vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, poslanec Národnej rady SR Rudolf Chmel.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/721262061306106/?type=1
Hovorme priamo o malosti, chudobe a biede
http://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/323306-rudolf-chmel-hovorme-priamo-o-malosti-chudobe-a-biede/
12. februára 1941
Narodil sa v Kestúci slovenský novinár a prozaik v Maďarsku Zoltán Bárkányi Valkán
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/128/zoltan
Katarína Maruzsová Šebová: Pilíšsky svet v próze Zoltána B. Valkána
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/1068-pilisky-svet-v-proze-zoltana-b-valkana
13. februára
Svetový deň rozhlasu
Vyhlásili ho delegáti na 36. zasadnutí Generálnej konferencii UNESCO 3. novembra 2011. Dátum 13. február zvolili v spojitosti so založením Rozhlasu OSN v roku 1946. Návrh na vyhlásenie Svetového dňa rozhlasu predložila delegácia Španielskeho kráľovstva.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/721959817902997
14. februára
Deň sv. Valentína, mučeníka a patróna zamilovaných
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/722403874525258/?type=1
Podľa legendy pôvodne pohanský kňaz Valentín, obrátený na kresťanskú vieru, žil v Ríme v 3. storočí n.l. V ríši v tom čase platil dekrét cisára Claudia, zakazujúci rímskym vojakom oženiť sa, pretože manželské radosti by ich odvádzali od plnenia vojenských povinností. Svätý Valentín považoval nariadenie za porušenie Božích zákonov a snúbencov tajne oddával. Za to skončil vo väzení. Keďže Valentín sa viery nevzdal, 14. februára roku 270 ho Rimania popravili. Legenda dodáva, že Valentín stačil pred smrťou napísať lístok žalárnikovej dcére s vyznaním lásky. Práve to sa stalo základom valentínskej tradície.
http://www.zivotopisysvatych.sk/valentin-biskup-a-mucenik/
15. februára 1892
Narodil sa v Békešskej Čabe hudobný skladateľ, pedagóg a zberateľ ľudových piesní Ján Valašťan-Dolinský. Zomrel 2. 3. 1965 v Nitre.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/723166911115621/?type=1
17. februára 1909
Narodil sa v Békešskej Čabe ľudový básnik a prozaik, autor divadelných hier Ján Gerči. Niet oblasti kultúrneho a osvetového života v B. Čabe, do ktorej by v 30. a 40. rokoch 20. storočia nezasiahol svojimi nápadmi a tvorivou prácou. Vydal divadelnú hru v čabianskom nárečí Vyslúžená žena (1935) a samostatnú zbierku básní pod názvom Zornička (1939). V rukopise zostali jeho ďalšie divadelné hry, filmová poviedka a román. Ján Gerči zomrel 18. 10. 1984 v Nových Zámkoch.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=543379875760993&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1
18. februára 1825
Narodil sa v Komárne maďarský romantický spisovateľ Mór Jókai, ktorý napísal viac ako 300 diel, z nich najznámejšie sú romány Nový zemepán, Čierne diamanty, Levočská biela pani alebo Úbohí boháči. Zomrel 5. 5. 1904.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=543789892386658&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1
18. februára 2015
Popolcová streda
Pre kresťanov sa začína 40-dňové obdobie pôstu, ktoré trvá až do Veľkonočnej nedele. Dátum Popolcovej stredy závisí od dátumu Veľkej noci, ktorý je pohyblivý, podobne ako aj termíny ďalších na ňu nadväzujúcich sviatkov, napríklad sviatku zoslania Ducha Svätého. Určenie ich dátumu závisí od výpočtu začiatku astronomickej jari a následného splnu mesiaca. Hlavným zmyslom Popolcovej stredy je pripomenúť ľuďom dôležitosť pokánia, prehĺbenia viery v Boha a lásky k blížnym. - Pranostika na dnes: Akým sa ukáže Popelec, taký je celý rok.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/724375900994722/?type=1
20. februára 1844
Narodil sa maďarský maliar Mihály Munkácsy, výrazná osobnosť európskeho realizmu. Svetovú slávu mu priniesol obraz Pred popravou z roku 1870, za ktorý získal zlatú medailu na Salóne v Paríži. Venoval sa prevažne figurálnej kompozícii, portrétom, krajinkám a zátišiam. Zomrel 1. 5. 1900.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/725730344192611
20. februára 2008
Zomrel v rumunskom Nadlaku básnik, spisovateľ, redaktor a verejný činiteľ Ondrej Štefanko, jeden z najaktívnejších a najznámejších Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý dlhé roky stál na čele Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku. Narodil sa 18.3.1949.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/725734214192224/?type=1
In memoriam Ondrej Štefanko:
http://www.youtube.com/watch?v=W4FyqGs3lOw
Ondrej Štefanko celý život - s výnimkou vysokoškolských štúdií - strávil v Nadlaku, kde ukončil základnú školu a lýceum v slovenskom jazyku. Vyštudoval fyziku a chémiu, čo bolo jeho hlavným zamestnaním až do roku 1989. Aktívne sa zúčastnil hnutia proti diktatúre a po páde socializmu ho zvolili do rumunského parlamentu ako predstaviteľa Slovákov. Založil prvý nezávislý časopis Slovákov v Rumunsku Naše snahy (1990) a od roku 1990 stál na čele Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku. O. Štefanko bol v rokoch 1976-1989 predsedom Literárneho krúžku Ivana Krasku, od roku 1994 Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, ktorá je v súčasnosti najúspešnejším slovenským vydavateľstvom mimo územia Slovenskej republiky. V 90. rokoch bol predsedom Únie slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych pracovníkov žijúcich mimo územia Slovenska. Bol členom Zväzu rumunských spisovateľov, Spolku slovenských spisovateľov a Obce slovenských spisovateľov, šéfredaktorom spoločného časopisu Slovákov z Maďarska, Rumunska a Juhoslávie Dolnozemský Slovák (od roku 1996) a dvojjazyčného (rumunsko-slovenského) štvrťročníka Rovnobežné zrkadlá - Oglinzi paralele (1996-2008). Doménou Štefankovej literárnej tvorby bola orientácia na spoločenstvo rodných. O. Štefanko predstavoval typ romantického búrliváka, ktorý veľkolepým gestom stotožňoval svoj život s poéziou a žil pre ľudí. Bol moderným básnikom a zároveň tzv. všedným človekom, ktorý dobre poznal hranice a miery sveta, ktorý v sebe nechcel za každú cenu nájsť výnimočného hrdinu, ale predovšetkým človeka, ako sú iní. Zrejme preto bol jeho údel spätý s jeho čisto ľudskými stránkami. O. Štefanko (aj) vo svojich básňach bol spontánne výbušný. Pozoruhodná je pritom aj estetika jeho veršov; ľudskej i básnickej povahe O. Štefanku zjavne vyhovovalo nepodrobovanie sa dobovej literárnej, ba ani spoločenskej a politickej konvencii.
21. februára
Medzinárodný deň materinského jazyka - Vyhlásila ho Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v roku 1999. Oslavuje sa od roku 2000.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/684-medzinarodn-de-materinskeho-jazyka
21. februára 1989
Zomrel (spáchal samovraždu) v San Diegu (USA) známy maďarský spisovateľ, ktorý sa narodil v Košiciach, Sándor Márai, autor do viacerých jazykov preložených románov, napríklad Sviece dohárajú. Známe sú aj: Kniha byliniek a Nebo a zem - dve knižky krátkych aforizmov či filozofických myšlienok, alebo zápiskov denníkového typu. Narodil sa 11. 4. 1900.
http://madari.sk/magazin/krajinka-magazin/sandor-marai-madarsky-spisovatel-svetoveho-rangu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/727012017397777
23. februára 1896
Narodil sa vo Zvolene popredný slovenský spisovateľ, autor kníh pre deti a redaktor Jozef Cíger-Hronský, správca Matice slovenskej a jeden zo zakladateľov Zahraničnej Matice slovenskej. Bol prenasledovaný za národné postoje a hneď po 2. svetovej vojne emigroval do Argentíny. Medzi jeho najznámejšie diela patria román Jozef Mak a knihy pre deti Smelý zajko alebo Budkáčik a Dubkáčik. Zomrel 13. 7. 1960.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_C%C3%ADger-Hronsk%C3%BD
Jozef Mak / Egy milliók közül
http://www.magyarulbabelben.net/works/sk/Hronsk%C3%BD,_Jozef_C%C3%ADger_/Jozef_Mak/hu/4130-Egy_milli%C3%B3k_k%C3%B6z%C3%BCl
https://www.facebook.com/oslovma/posts/727481340684178
25. februára 1818
Zomrel v Malom Kereši (Kiskőrös) slovenský filológ, prekladateľ, spisovateľ, novinár, redaktor a znalec vtedajšej slovenčiny a češtiny Štefan Leška. Narodil sa 21. 10. 1757.
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Le%C5%A1ka
27. februára 1910
Milan Hodža začal v Budapešti vydávať Slovenský denník.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Hod%C5%BEa
Milan Hodža - slovenský priekopník európskej integrácie
http://www.historiarevue.sk/hr06-01/nato/mhodza.htm
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/729671427131836/?type=1
27. februára 1946
V Budapešti uzavreli československo-maďarskú dohodu o vzájomnej výmene obyvateľstva. Slovenskú menšinu v Maďarsku za maďarskú menšinu na Slovensku.
„Seba bez Slovenska si neviem predstaviť“
http://www.oslovma.hu/pilis-slovak.hu/nazory/22-nazory/325-vymena-obyvatelstva-v-kestuci-v-rokoch-1946-48
Československé štátne občianstvo Slovákov presídlených z Maďarska
http://www.saske.sk/cas/archiv/1-2005/sutaj.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/729682530464059
27. februára 1998
V Bratislave podpísali vedúci vládnych delegácií SR a MR Peter Baco a János Nemcsók návrh textu Rámcovej dohody medzi vládami SR a MR o zásadách realizácie rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu v kauze Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros (SVDGN).
Dôvody odporu Maďarska k vodnému dielu
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/871-dvody-odporu-maarska-k-vodnemu-dielu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/729684433797202
28. februára 1875
Narodil sa v Banskej Bystrici hudobný skladateľ a pedagóg Viliam Figuš-Bystrý, autor prvej slovenskej národnej opery Detvan, ktorej libreto napísal Emil Boleslav Lukáč. Zomrel 11. 5. 1937.
Hudobný skladateľ Viliam Figuš-Bystrý začínal v Pilíši
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/851-hudobn-skladate-viliam-figu-bystr-zainal-v-pilii
Viliam Figuš-Bystrý (1875-1937) szlovák zeneszerző etnikai tudatának alakulása
http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2003_01/cikk.php?id=517
Naučte sa po slovensky online a zadarmo: www.slovake.eu/hu
Páči sa mi to - oslovma.hu - facebook.com/oslovma

