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Vybral a zostavil: Imrich Fuhl
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2015/ImrSlT03.rtf
Páči sa mi to - oslovma.hu - facebook.com/oslovma
Pápež prosil o mier vo svete
http://www.teraz.sk/zahranicie/papez-prosil-o-mier-vo-svete-iran/128537-clanok.html
Veľkonočné tradície
Slováci v Maďarsku chodia dievčatá šibať, ale aj oblievať.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/158-nazory1-nazory1/732-veka-noc-je-najvaim-kresanskm-sviatkom
Prútiky si pripravujú deti už v škole, na to priviažu stužtičku, pripletú k prútikom a idú a vyšibú dievčatá, ktoré im dávajú vajíčka alebo zákusky a nápoje...
https://www.facebook.com/oslovma/posts/748586088573703
Ako prežiť veľkonočné sviatky?
http://webmagazin.teraz.sk/zdravie/velka-noc-jedlo-alkohol-opica-zdravie/574-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/748581305240848/?type=1
Chlieb náš každodenný / Starodávne jedlá / Čo sa dostane na rodinný stôl...
Veľký týždeň v katolíckych obciach na Zelený (Veľký) štvrtok zvonili zvony cez rannú omšu, potom ich zaviazali, lebo údajne vtedy „zvony odišli do Ríma“.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/156-kultura2/1270-starodavne-jedla-o-sa-dostane-na-rodinn-stl
Evanjelické kostoly a zvonice v severnom Novohrade
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1113-kostoly-a-zvonice-v-severnom-novohrade
https://www.facebook.com/oslovma/posts/748582661907379
Prešov - Níreďháza / Rozvírili stojaté vody spolupráce
http://www.teraz.sk/regiony/presov-madarsko-autobus-spolupraca/128577-clanok.html
Níreďháza - Mesto za Tisou založili Slováci
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/992-nirehaza-mesto-za-tisou-zaloili-slovaci
https://www.facebook.com/oslovma/posts/750168771748768
V Maďarsku padol denný teplotný rekord
V Novohradskej župe namerali mínus sedem stupňov Celzia
http://www.teraz.sk/zahranicie/denny-teplotny-rekord-madarsko/128419-clanok.html
Vietor pri Tatabányi prevrátil nákladné auto a strhol 3 autá
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vietor-tatabanya-nehoda-budapes/128320-clanok.html
V. Orbán: Vytvoriť hlbokú spoluprácu s Kazachstanom je rozumná vec
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-v-astane-vytvorit-spolupracu-s/127929-clanok.html
Do projektu ázijskej banky sa chystá aj Maďarsko
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/350711-do-projektu-azijskej-banky-sa-chysta-vstupit-aj-madarsko/
Maďari zrušili v bankách za dva roky 430.000 účtov, peniaze majú doma
http://www.teraz.sk/ekonomika/madari-banky-rusenie-uctov-peniaze/128088-clanok.html
Víchricu v Maďarsku sprevádzalo krupobitie
http://www.teraz.sk/zahranicie/vichrica-madarsko-krupobitie-lety/127995-clanok.html
Maďarsko vlani malo rozpočtový deficit 2,6 percenta
http://ekonomika.sme.sk/c/7729252/madarsko-vlani-malo-rozpoctovy-deficit-26-percenta.html
Obchodný prebytok Maďarska v januári stúpol viac, ako naznačoval odhad
http://www.teraz.sk/ekonomika/obchodny-prebytok-madarska-v-januari/127994-clanok.html
Tlak migrantov na hranici s Maďarskom sa môže zvýšiť
http://www.sme.sk/c/7729481/tlak-migrantov-na-hranici-s-madarskom-sa-moze-zvysit.html
Výučby slovenčiny ako pri cudzom jazyku
30. marca 2015 - (Jarmila Horáková - Sme)
Vyučovaniu slovenčiny v maďarskom prostredí by pomohli alternatívne učebnice, zhodujú sa učiteľky. - Doteraz sa slovenský jazyk a literatúra učili v školách s vyučovacím jazykom maďarským ako štátny jazyk. Zlepšiť by to mala metodika výučby ako pri cudzom jazyku.
Jedenásť prvákov Základnej školy vo Veľkej Mači prišlo v septembri do školy s úplne chabou slovnou zásobou slovenčiny. Z materskej školy si priniesli len tie základné pojmy. Učiteľka Mária Halásová hovorí, že táto situácia sa opakuje rok čo rok. V dedine sa v rodinách po slovensky nehovorí, nesledujú ani vysielanie slovenských kanálov. „Prváci sa síce na hodiny slovenčiny tešia, ale súčasná metodika výučby v rýchlejšom napredovaní nepomáha,” vysvetľuje Halásová. Učiteľka nie je spokojná s učebnicou, najviac sa deti naučia vďaka interaktívnej tabuli. A tak len memorujú slovíčka, básničky, riekanky. Halásová hovorí, že vo vyšších ročníkoch sú texty v učebniciach také náročné, že deti ich nechápu. Konverzovať v slovenčine v bežnom živote nie sú zvyknutí ani žiaci ZŠ Sándora Petőfiho v Kameníne v okrese Nové Zámky. „Keď boli na lyžovačke, hanbili sa hovoriť po slovensky, lebo si neveria,” povedala riaditeľka Judita Tímar. Riaditelia základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským už niekoľko rokov upozorňujú, že by uprednostnili, ak by sa slovenčina učila metodikou cudzieho jazyka. Prednedávnom o tejto možnosti na školách s vyučovacím jazykom maďarským hovoril Béla Bugár, predseda Mosta-Híd, s ministrom školstva Jurajom Draxlerom (nominant za Smer). Ten prisľúbil, že vznikne komisia, ktorá posúdi zmenu metodiky výučby slovenského jazyka. Podľa informácií z ministerstva školstva by mala vzniknúť v najbližších týždňoch.
Je to v prístupe
Mária Alabánová podporuje myšlienku začať učiť slovenčinu maďarských školákov inou metodikou. Dlhodobo sa zaoberá teóriou a praxou vyučovania slovenského jazyka ako nematerinského v menšinových školách s vyučovacím jazykom maďarským. Inú metodiku zdôvodňuje tým, že materinský jazyk, maďarčinu, si osvojujú žiaci ako prvý jazyk, slovenčinu ako druhý. „Vo vyučovaní slovenského jazyka treba uplatňovať v školách s vyučovacím jazykom maďarským také metódy, formy a postupy, aké sa používajú vo vyučovaní cudzích jazykov,” objasňuje Alabánová, ktorá je didaktičkou slovenského jazyka na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UKF v Nitre. „Tu sa zle používa odborná terminológia, slovenčina pre žiakov v školách s vyučovacím jazykom maďarským nie je cudzí jazyk, pre Maďarov je to štátny jazyk. Ale z jazykovedného hľadiska sú maďarčina a slovenčina úplne cudzie jazyky, čiže slovenčina pre Maďarov sa nemôže vyučovať ako materinský jazyk,” spresňuje Alabánová. „Ak sa zmení metodika a dôraz sa bude klásť na komunikáciu a konverzáciu, výsledky môžu byť lepšie,” je presvedčená aj riaditeľka Základnej školy Zoltána Kodálya v Galante Hajnalka Oláh. V ich škole s vyše tristo žiakmi je síce dosť detí zo zmiešaných manželstiev, kde je jeden rodič Slovák, no horšia situácia býva na dedinách. „Doteraz nikto nechcel uznať, že pre dieťa z maďarského prostredia je slovenčina cudzím jazykom. Netreba sa tomu brániť, je to jednoducho tak,” tvrdí Hajnalka Oláh.
Úroveň podľa prostredia
Úroveň zvládnutia slovenčiny závisí od toho, v ktorej časti Slovenska žiaci žijú. „V takom Štúrove, Dunajskej Strede či Moldave nad Bodvou, čo sú čisto maďarské oblasti, sa deti so slovenčinou stretávajú iba v školských podmienkach, tam sa nenaučia dobre komunikovať po slovensky,” povedala Alabánová. Iná je situácia v Nových Zámkoch či v Bratislave, kde sa so slovenčinou stretávajú všade. Alabánová hovorí, že aj keď je výučba slovenčiny v školách s vyučovacím jazykom maďarským pod drobnohľadom, stále chýbajú kvalitné učebné pomôcky. „Chýbajú alternatívne učebnice, v menej podnetných prostrediach by sa žiadali iné ako v Bratislave,” hovorí Alabánová.
Problémy s uplatnením
Béla Bugár hovorí, že jeho strana sa touto problematikou zaoberá dlhodobo. Aj rodičia upozorňujú, že deti, ktoré neovládajú slovenčinu, sú napríklad na trhu práce znevýhodňované. „Konverzačné situácie sú pri dnešnej výučbe slovenčiny druhoradé, deti s nimi nemajú dostatok skúseností. Pritom sa učia množstvo menej užitočných vecí,” vysvetľuje Bugár, prečo by chceli dosiahnuť zmenu metodiky výučby slovenčiny ako druhého jazyka. S odbornou verejnosťou chcel problém riešiť v roku 2012 aj vtedajší minister Dušan Čaplovič (Smer). Nepodarilo sa to.
Lajčák: Z dobrých vzťahov SR a Maďarska budú profitovať všetci občania
http://www.teraz.sk/slovensko/lajcak-vztahy-sr-madarsko-profit/127553-clanok.html
Pri Miškovci sa mierne zatriasla zem, škody nehlásili
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-zemetrsenie-mierne-miskovec/127435-clanok.html
Opäť si posunieme hodinky o jednu hodinu neskôr
http://www.teraz.sk/slovensko/zmena-casu-slnecne-svetlo-uspora/127298-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/746282638804048
Maďarsko ponúklo Iraku pomoc pri obnove pamiatok zničených IS
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-ponuklo-iraku-pomoc-pri-obnove-/127258-clanok.html
V Maďarsku vzrástla nezamestnanosť
http://www.teraz.sk/ekonomika/nezamestnanost-madarsko-februar/127068-clanok.html
V. Orbán: Ľudia pracovali dobre
„Maďarské hospodárstvo je na začiatku veľkej etapy“
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-navrh-rozpoctu-orban/127118-clanok.html
Maďarská opozícia žiada mená politikov, zapletených v kauze Quaestor
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-dk-ziada-zverejnit-ktori/128229-clanok.html
Brokerské kauzy sa dotkli viacerých štátnych orgánov
http://www.teraz.sk/ekonomika/brokerske-kauzy-sa-dotkli-viacerych-s/128243-clanok.html
Zverejnili list šéfa brokerskej firmy Quaestor premiérovi Orbánovi
http://www.teraz.sk/zahranicie/zverejnili-list-sefa-brokerskej-firmy-qu/127835-clanok.html
Maďarský parlament schválil zákon o blokovaní majetku v brokerských kauzách
http://www.hlavnespravy.sk/madarske-opozicne-strany-navrhli-kvoli-brokerskej-kauze-rozpustenie-parlamentu/589666
Opozícia chce Orbánovu hlavu
Opozičné strany navrhli kvôli brokerskej kauze rozpustenie parlamentu
http://www.hlavnespravy.sk/madarske-opozicne-strany-navrhli-kvoli-brokerskej-kauze-rozpustenie-parlamentu/589666
Viktor Orbán odmietol prísť na schôdzu výboru pre národnú bezpečnosť
http://www.teraz.sk/zahranicie/viktor-orban-odmietol-schodza/126873-clanok.html
SmartWings sa vracajú do Maďarska, otvoria linky na juh Európy
http://ekonomika.sme.sk/c/7717977/smartwings-sa-vracaju-do-madarska-otvoria-linky-na-juh-europy.html
V Bratislave si pripomenuli Sviečkovú manifestáciu
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/312646-miklosko-svieckova-manifestacia-spojila-slovensku-spolocnost/
Hudobná katastrofa: Maďarská skupina Bëlga naspievala pesničku v slovenčine
Urobili k tomu aj videoklip / Kritici zalamujú rukami
http://www.aktuality.sk/clanok/272924/hudobna-katastrofa-madarska-skupina-naspievala-pesnicku-v-slovencine/
Škandál pred Eurovíziou: Maďarská pesnička pobúrila Izrael
http://zivot.azet.sk/clanok/19832/skandal-pred-euroviziou-madarska-pesnicka-poburila-izrael-nasi-susedia-ju-prerobia
Maďarská neliberálna demokracia
23. marca 2015 - (Štefan Markuš - nazory.pravda.sk)
O fungovaní neliberálnej demokracie u našich južných susedov sa sporadicky dozvedáme z okruhu tých maďarských intelektuálov, ktorí neprestali veriť, že opozičné myslenie je pre zdravý vývoj spoločnosti nevyhnutné. V tamojších printových médiách sa udomácnil politologický termín iliberálna demokracia, čo slovníky prekladajú ako pseudodemokracia. Fareed Zakaria iliberálov zatriedil niekde medzi demokratov a nedemokratov so silným ťahom k autoritatívnosti. Neliberálna demokracia začne fungovať, keď sa podarí inštitúcie parlamentnej demokracie pretransformovať pre potreby vlastných oligarchov. Plody takejto politiky už sú očividné v súčasnom Maďarsku. Metódy podobného vládnutia vyskúšal pred Viktorom Orbánom už Mubarak v Egypte, Putin v Rusku či Chávez vo Venezuele. Podstatou neliberálnej politiky je, že všetko sa deje zákonite, až nato, že legislatívne normy štátu sa prepisujú podľa želania jednej silnej osoby a za asistencie diktatúry parlamentnej väčšiny. Maďarsko sa po formálnej stránke v ničom neodlišuje od ostatných demokracií. V pravidelných štvorročných intervaloch sa konajú slobodné voľby a v parlamente sa hlasuje o legislatívnych návrhoch. Problémom je, že volebný zákon je upravený tak, aby vyhovoval politickej strane, ktorá mala zhodou okolností donedávna ústavnú väčšinu. Existuje ústavný súd, nezávislé súdnictvo, mimovládne inštitúcie sú registrované, územné aj národnostné samosprávy sú zabezpečené. Elementy, ktoré sú jadrom parlamentnej demokracie, sú legislatívne garantované. Problémovým znakom „maďarskej demokracie“ však je, že usmernenou evolúciou dosiahli stav, ktorý vyhovuje iba jednej politickej strane. Ako v praxi takýto režim funguje, predviedla nedávno Ildikó Vidaová, predsedníčka Národného daňového a colného úradu (NAV). Zverejnila zistenia komisie, ktorá vyšetrovala podozrenia, že NAV kamufluje miliardové daňové úniky. Zmyslom auditu štátnej inštitúcie bolo dokázať, že zaradenie jej predsedníčky na zoznam osôb, ktoré majú zakázané vycestovať do USA, je tragickým omylom Američanov. Podozrenia amerických protikorupčných agentov v Maďarsku komisia tak „vyvrátila a verejnosti transparentne vysvetlila“. Šetrenia vykonali od vlády nezávislé inštitúcie (polícia, prokuratúra a súdy), ktoré dokázali, že ide o bezdôvodný výpad Američanov. Spory Maďarska a USA zatiaľ neutíchli, lebo stále existujú pochybnosti, či kontrolu naozaj vykonali od vlády nezávislí úradníci. Vládna moc nedorozumenie s americkou ambasádou v Budapešti vysvetľuje nedostatočnou komunikáciou medzi zainteresovanými. Prípad „očistenia“ Ildikó Vidaovej je typickým príkladom fungovania neliberálnej demokracie. Všetko sa deje tak, ako sa v demokratickej spoločnosti má diať, ibaže v skutočnosti je všetko trochu inak. Hlásenie o „údajnom“ korupčnom správaní vernej členky strany znie presne tak, ako si to želá vládna moc. Aby dôkazov, že nezávislé kontrolné orgány v Maďarsku pracujú bezchybne, bolo viac, nasledovala kontrola najvyššieho súdu. Jeho predseda Péter Polt (nominant Fideszu) s prekvapením zistil, že od roku 2010 sa nekonalo protikorupčné šetrenie voči sudcom najvyššieho súdu. Promptne preto začal vyšetrovanie vo vlastnom úrade a s uspokojením sa dozvedel, že jeho rezort je „čistý“. Prevaha jednej politickej stany je existenčnou požiadavkou neliberálnej demokracie. Premiér Orbán vlani v lete v Tušnáde povedal, že „u nás sa môže všeličo stať“. Nepochybne povedal pravdu. Publicista András Jámbor nedávno napísal, že „v Maďarsku existujú ešte oblasti, kde neliberálna reforma zatiaľ neprebehla, ale ak si niekto namýšľa, že premiér svoju reformu nedokončí, ten je veľmi naivný“.
Budapešť - Skutočná Perla na Dunaji za pár eur
Ubytuj sa lacno, cestuj ešte lacnejšie / Prekvapenia a fakty
https://dennikn.sk/blog/budapest-skutocna-perla-na-dunaji-za-par-eur/
Česká nízkonákladová letecká spoločnosť Smartwings ide do Maďarska
http://www.teraz.sk/ekonomika/ceska-nizkonakladova-letecka-spolo/126374-clanok.html
Priekopník impresionizmu Szinyei Merse Pál tvoril v Jarovniciach
http://sabinov.korzar.sme.sk/c/7703286/priekopnik-impresionizmu-szinyei-merse-pal-tvoril-v-jarovniciach.html
Spisovateľ Peter Pišťanek spáchal samovraždu
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1174/spisovatel-peter-pistanek-spachal-samovrazdu
Dedina v Maďarsku sa stala vyhľadávanou destináciou na bývanie slovenských celebrít
http://www.pluska.sk/ipeknebyvanie/byvanie-slavnych/byvanie-slavnych/utocisko-celebrit-kde-byva-hana-gregorova-jaro-zidek-ci-brano-mojsej.html
Z letiska v Košiciach odletela po oprave maďarská stíhačka Gripen
http://www.teraz.sk/slovensko/z-letiska-v-kosiciach-odletela-po-oprav/126916-clanok.html
Za pristátie maďarského vojenského lietadla v Košiciach môže porucha
http://www.teraz.sk/slovensko/za-pristatie-madarskeho-vojenskeho-l/126015-clanok.html
Maďarské bojové lietadlo núdzovo pristálo v Košiciach
http://www.teraz.sk/slovensko/kosice-gripen-madarsko-pristatie-nudzove/125983-clanok.html
V Maďarsku vypukla loto-horúčka, ide o 3 miliardy forintov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-loto-horucka-stavky-jackpot/125929-clanok.html
Slovensko-maďarský western s hollywoodskym hercom
http://style.hnonline.sk/kultura-135/vznikol-slovensko-madarsky-western-s-hollywoodskym-hercom-696665
Maďarský western o otrokárstve zaplatili Slováci
http://kultura.sme.sk/c/7707297/madarsky-western-o-otrokarstve-zaplatili-slovaci.html
Obnovené vysielanie maďarskej televízie bolo plné amatérskych chýb
Z Ádera urobili Ádara / Na štvrtkovú marcovú noc predpovedali 30 až 35 stupňov
https://dennikn.sk/74989/prve-vysielanie-madarskej-televizie-bolo-plne-chyb/
Ministerstvo školstva SR odmieta obvinenia maďarských učiteľov dejepisu
http://www.24hod.sk/ministerstvo-skolstva-odmieta-obvinenia-madarskych-ucitelov-dejepisu-cl346618.html
Analytik P. Krekó: Jobbik zostáva naďalej rasistickou stranou
http://www.hlavnespravy.sk/madarsky-analytik-posilneny-jobbik-zostava-nadalej-rasistickou-stranou/581195
Slovákov prestal nenávidieť, až keď sa stal Židom - maďarský pravicový politik
Deväť rokov bol Csanád Szegedi extrémny nacionalista, bol vicešéfom a EÚ poslancom Jobbiku. Prechovával veľkú nenávisť voči Slovákom, Rómom i Židom...
http://romanbednar.blog.sme.sk/c/377271/slovakov-prestal-nenavidiet-az-ked-sa-stal-zidom-madarsky-pravicovy-politik.html
Jobbik má už iba o tri percentá nižšiu podporu ako Fidesz
http://www.teraz.sk/zahranicie/jobbik-ma-uz-iba-o-tri-percenta-nizsiu-p/125431-clanok.html
Kiska pripomenul Lavrovovi aj rok 1968 a pokarhal Rusko za Krym
https://dennikn.sk/91610/kiska-lavrovovi-sposob-akym-bol-krym-pripojeny-k-rusku-povazujeme-za-destabilizaciu/
Tlačová konferencia Sergeja Lavrova
http://www.teraz.sk/slovensko/nazivo-tlacova-konferencia-lavrov/128220-clanok.html
M. Lajčák: Udržateľne riešiť problém na Ukrajine sa nedá bez Ruska
http://www.teraz.sk/slovensko/lajcak-problem-ukrajina-rusko/128429-clanok.html
Novým poradcom ukrajinského prezidenta Porošenka sa stal M. Dzurinda
http://www.teraz.sk/slovensko/poradca-ukrajina-prezident-dzurinda/127983-clanok.html
Andrej Kiska sa nezúčastní osláv v Moskve
http://www.hlavnespravy.sk/prezident-andrej-kiska-sa-pre-situaciu-na-ukrajine-nezucastni-oslav-v-moskve/581238
Prezident SR od maďarskej veľvyslankyne prijal poverovacie listiny
http://www.hlavnespravy.sk/prezident-andrej-kiska-od-madarskej-velvyslankyne-prijal-poverovacie-listiny/580142
Cezhraničnej spolupráci môže pomôcť hrad i nový turistický chodník
Podľa starostu Šiatorskej Bukovinky takmer dve tretiny turistov chodia na hrad z maďarskej strany.
http://www.dobrenoviny.sk/c/44517/cezhranicnej-spolupraci-moze-pomoct-hrad-i-novy-turisticky-chodnik
Odborníci vytvorili infosystém náučných prihraničných lokalít
http://www.dobrenoviny.sk/c/44554/odbornici-vytvorili-infosystem-naucnych-prihranicnych-lokalit
Maďarská polícia vysvetlila, prečo nezasiahla proti zakázanej Maďarskej garde
http://www.hlavnespravy.sk/madarska-policia-vysvetlila-preco-nezasiahla-proti-zakazanej-madarskej-garde/580173
Maďari využili štátny sviatok na protesty proti Orbánovej vláde
Chcú vypísanie referenda
http://www.teraz.sk/…/budapest-oslavy-re…/125070-clanok.html -
Na zhromaždení Jobbiku vystúpi aj historik zo Slovenska Gyula Popély
http://www.24hod.sk/na-zhromazdeni-jobbiku-vystupi-aj-historik-zo-slovenska-gyula-popely-cl345956.html
Jobbik prišli podporiť členovia poľskej strany Národné hnutie
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-zhromazdenie-jobbik-historik-po/125104-clanok.html
Európske zoskupenie pomôže samosprávam čerpať zdroje z fondov EÚ
Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, Levice - Peštianska župa, Vacov, Budapešť
http://www.teraz.sk/regiony/eurofondy-slovensko-madarsko-ezus/125001-clanok.html
V rámci cezhraničnej spolupráce sa rozšíri autobusová doprava regiónu
http://www.teraz.sk/regiony/komarno-cezhranicna-autobus-doprava/125004-clanok.html
Začiatok výstavby mostov cez Ipeľ je v nedohľadne
http://podkapotou.zoznam.sk/cl/1000673/1462557/Zaciatok-vystavby-mostov-cez-Ipel-je-v-nedohladne
Vyšší rast slovenskej ekonomiky ako maďarskej
http://www.teraz.sk/ekonomika/v-roku-2015-sa-ocakava-vyssi-rast-s/124887-clanok.html
15. marca budú demonštrovať proti Orbánovi
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-protesty-15-marec-orban/124585-clanok.html
Maďarsko ponúklo Rakúsku pomoc pri pátraní po unesenom Rakúšanovi v Líbyi
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-ponuklo-rakusku-pomoc-pri-patrani-po-unesenom-rakusanovi-v-libyi/577477
Maďarská vláda zdanila reklamu. Únia v tom vidí problém
http://aktualne.atlas.sk/madarska-vlada-zdanila-reklamu-unia-v-tom-vidi-problem/zahranicie/europa/
Tesco začína v strednej Európe prepúšťať manažérov
http://www.teraz.sk/ekonomika/tesco-zacina-v-strednej-europe-prepu/127292-clanok.html
Slovenské, maďarské, české a poľské Tesco bude mať spoločné vedenie
http://www.hlavnespravy.sk/slovenske-madarske-ceske-a-polske-tesco-bude-mat-spolocne-vedenie/587939
Kým EÚ plánuje sankcie, Maďarsko otvorenie obchodných domov v Rusku
http://www.hlavnespravy.sk/kym-eu-planuje-sankcie-madarsko-otvorenie-obchodnych-domov-v-rusku/587158
Moskva môže urobiť z Maďarska centrum pre ruský plyn
http://ekonomika.sme.sk/c/7712803/rusko-chce-v-madarsku-uskladnit-viac-plynu.html
Slovensko-maďarský plynovod už v lete
http://www.webnoviny.sk/ekonomika/clanok/932196-slovensko-madarsky-plynovod-sa-ma-stat-realitou-uz-v-lete/
Gabčíkovo si nedáme
Trucslávnosť sedemnástich dunajčíkov / Osud Danišovičovho projektu / Až po vypovedanie zmluvy / Kým zaznel príkaz „Sypte!“
http://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/349583-gabcikovo-si-nedame/
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
Juraj Miškov: Hrozí, že Vodná elektrárňa Gabčíkovo skončí v súkromných rukách maďarských investorov
http://www.hlavnespravy.sk/miskov-hrozi-ze-vodna-elektrarna-gabcikovo-skonci-v-sukromnych-rukach-madarskych-investorov/577800
Ako vyzerá Maďarsko a Slovensko z vesmíru
http://tech.sme.sk/c/7688181/pozrite-si-ako-vyzera-madarsko-a-slovensko-z-vesmiru.html
Nulandová vraj nekritizovala Maďarsko, jej slová len zle preložili
http://www.teraz.sk/zahranicie/nulandova-vraj-nekritizovala-madarsko/124512-clanok.html
Veľvyslankyňa USA Bellová rokovala s expremiérom Gyurcsányom
http://www.hlavnespravy.sk/velvyslankyna-usa-bellova-rokovala-s-madarskym-expremierom-gyurcsanyom/576222
Szijjártó ku kritike z USA: Nikto na nás nemusí vyvíjať nátlak
http://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-ku-kritike-z-usa-nikto-na-n/124360-clanok.html
Maďarská vláda chce obmedziť na univerzitách odbory vrátane žurnalistiky
http://www.hlavnespravy.sk/madarska-vlada-chce-obmedzit-na-univerzitach-odbory-vratane-zurnalistiky/576415
Z cirkusu v Maďarsku ušli levy
http://www.teraz.sk/zahranicie/cirkus-madarsko-levy/124290-clanok.html
Európsky súd odsúdil Maďarsko kvôli neľudským podmienkam vo väzniciach
http://www.teraz.sk/zahranicie/europsky-sud-odsudil-madarsko-kvoli-nelu/124228-clanok.html
Áder v Ankare: Turecko je stále súčasťou Európy
http://www.teraz.sk/zahranicie/ader-v-ankare-turecko-je-stale-suca/124726-clanok.html
Prezidenta Ádera prijal v Turecku premiér Ahmet Davutoglu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-prezident-navsteva-turecko/124614-clanok.html
Maďarský prezident Áder odcestuje na oficiálnu návštevu Turecka
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-prezident-ader-odcestuje-na-nav/124214-clanok.html
Futbalová reprezentácia žien SR vyhrala nad Maďarkami
http://www.profutbal.sk/clanok188399-Slovenky_na_Istria_Cupe_zdolali_aj_Madarsko.htm
V. Orbán bol komunistickým agentom?
Predseda maďarskej vlády by mal byť predvolaný na schôdzku parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť.
http://www.teraz.sk/zahranicie/bezpecnostny-vybor-predvola-orbana/124039-clanok.html
Agent Orbán (?)
11. marca 2015 - (Peter Schutz - komentare.sme.sk)
Maďarsko má o zábavu postarané. Skončili sa týždne napínavého čakania, čo Lajos Simicska - z dlhoročného financiéra Fideszu prevtelený do najväčšieho nepriateľa - „rozbalí“ na Viktora Orbána. A čakať sa oplatilo: Na vojenskej službe, kde boli spolu - aj na vysokej škole - Orbán na neho donášal odboru III/III. To je čosi ako „maďarská ŠtB“. To je bomba, a bola by všade, nielen v Maďarsku. Žiaľ, samozrejme, dôkazmi Simicska slúžiť nevie. Keďže, podľa jeho verzie, sú zrejme v Moskve, kde sa nachádzajú podľa rozšíreného názoru kópie či originály registratúry III/III, ktoré sa pri zmene režimu „stratili“. Takže sa nedá overiť ani tvrdenie Simicsku, že politická polícia viedla na neho už vo veku 22 rokov hrubý spis, a že on presne vie, kto doň „prispieval“, pretože títo ľudia sa mu priznali, len Orbán nie. Ten v reakcii rozoslal médiám svoju starú pesničku, že raz bol vyzvaný, aby podpísal spoluprácu s III/III, ale on odmietol. Simicska teda za dôkaz, že kedysi najlepší priateľ naň donášal, považuje samotnú neexistenciu agentúrnych záznamov o sebe. Veď inak kto by už mal záujem ich „nechať zmiznúť“? Nuž, dosť málo na zvolanie bezpečnostného výboru parlamentu, čo okamžite iniciovala strana expremiéra Gyurcsánya (DK). Je evidentné, že z tohto mraku Simicska Orbána nieže nespláchne, ale ani nepokropí ešte ani vtedy, ak útok korunuje zničujúca konštrukcia, že proruský obrat maďarskej zahraničnej politiky súvisí s vydierateľnosťou Orbána, ktorého agentúrna minulosť je Putinovi známa. Isteže, nič sa nedá vylúčiť, a bezpečnostné záujmy štátu stoja najvyššie. Ruská náklonnosť Orbána sa však dá vysvetliť aj uveriteľnejšie. Napríklad ako prejav doktríny (ktorú veľmi silne akcentoval aj na nedávnom stretnutí s veľvyslancami) „záujmovej“ zahraničnej politiky, ktorá musí mať prednosť pred „hodnotovou“. Vzhľadom na kontext sa skôr zdá, že Simicska ako dlhoročný hlavný beneficient verejných obstarávaní v Maďarsku nemôže z podstaty veci rozbaliť proti Orbánovi korupčno-zlodejsko-”partajnofinančné“ zastávky spoločného príbehu. Tie by maďarskú opozíciu i médiá ozaj zaujímali a aj dôkazy by sa zaiste u Simicsku našli.
Socialistka Sziliová pomáha orbánovcom s koncepciou autonómie Maďarov
http://www.teraz.sk/zahranicie/socialistka-sziliova-pomaha-orbanovco/125783-clanok.html
SNS protestuje proti Orbánovým vyjadreniam o autonómii
http://www.teraz.sk/slovensko/j-paska-sns-protestuje-proti-orbanov/124328-clanok.html
V. Orbán: Autonómia je kľúčová
Maďarsko v zahraničnej politike zohľadní postoje Nemecka, Ruska a Turecka / Záujmy Maďarska a USA nie sú vždy totožné / „Medzi Maďarskom a Ruskom musí vždy nejaké územie existovať“
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-autonomia-klucova-zahranicie/124019-clanok.html
SMK pred Slovákmi zatajuje svojich radikálov
https://dennikn.sk/67499/smk-pred-slovakmi-zatajuje-svojich-radikalov/
Béla Bugár: Slováci by mali pochopiť, že maďarská menšina nie je protištátny živel
http://www.hlavnespravy.sk/bugar-slovaci-by-mali-pochopit-ze-madarska-mensina-nie-je-protistatny-zivel/578395
Skároš ponúka turistom sieť cyklotrás
Prihraničná oblasť s Maďarskom v okolí povodia Hornádu a Slanských vrchov
http://kosice.korzar.sme.sk/c/7646624/okolie-obce-skaros-ponuka-turistom-siet-cyklotras.html
Bývalého šéfa Matice slovenskej rieši generálna prokuratúra. Jozefovi Markušovi hrozí 15 rokov
http://aktualne.atlas.sk/byvaleho-sefa-matice-slovenskej-riesi-generalna-prokuratura-markusovi-hrozi-15-rokov/dnes/kauzy/
Győr - Bezdomovec, ktorý vyhral milióny, otvoril kaviareň a nadáciu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-bezdomovec-ktory-vyhral-mil/123863-clanok.html
V Maďarsku bezdomovca spiaceho v kontajneri roztrhalo smetiarske auto
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-smrt-bezdomovec/123824-clanok.html
Maďarská vláda chce mať opäť národné aerolínie
http://www.etrend.sk/relax/madarska-vlada-chce-mat-opat-narodne-aerolinie.html
Andrej Danko: SNS prežila maďarský útlak, komunistický režim aj hroziaci bankrot
http://hn.hnonline.sk/slovensko-119/sns-prezila-madarsky-utlak-komunisticky-rezim-aj-hroziaci-bankrot-tvrdi-danko-678695
Tempo rastu priemyselnej produkcie v Maďarsku sa nečakane zrýchlilo
http://www.teraz.sk/zahranicie/tempo-rastu-priemyselnej-produkcie-v-ma/123731-clanok.html
Why you should never visit Slovakia. Ever.
29 dôvodov, prečo (ne)navštíviť Slovensko
http://www.funradio.sk/novinky/28956-29-dovodov-preco-nenavstivit-slovensko/
György Matolcsy: Existuje maďarský model hospodárstva
http://www.teraz.sk/ekonomika/sef-madarskej-narodnej-banky-existu/123573-clanok.html
Maďarská centrálna banka znížila hlavnú úrokovú sadzbu
http://www.teraz.sk/ekonomika/madarska-centralna-banka-urok-sadzba/126519-clanok.html
Srbsko by malo posilniť kontrolu hraníc s Maďarskom
http://www.hlavnespravy.sk/avramopulos-srbsko-by-malo-posilnit-kontrolu-hranic-s-madarskom/572261
Ostrihomský závod Suzuki spustil výrobu nového modelu Vitara
http://www.teraz.sk/ekonomika/ostrihom-zavod-suzuki-vyroba-vitara/123489-clanok.html
USA expandujú. Svojich vojakov chcú umiestniť v Čechách a Maďarsku
http://www.hlavnespravy.sk/usa-expanduju-svojich-vojakov-chcu-umiestnit-v-cechach-a-madarsku/571592
Rozšíria zákaz nedeľného predaja
Už ani v oblastiach, ktoré sú zapísané do svetového dedičstva UNESCO
https://dennikn.sk/82229/madari-rozsiria-zakaz-nedelneho-predaja/
Nedeľa bez nákupov. Viete si to predstaviť?
http://www.tvnoviny.sk/ekonato/1788657_nedela-bez-nakupov.-viete-si-to-predstavit
Zákaz nedeľného predaja môže Maďarsko stáť 15 tisíc pracovných miest
http://www.euractiv.sk/potravinarstvo/clanok/zakaz-nedelneho-predaja-moze-madarsko-stat-15-tisic-pracovnych-miest-023554
Zákaz práce v nedeľu chce strana maďarskej koalície rozšíriť aj mimo obchodný sektor
http://www.aktuality.sk/clanok/272903/zakaz-prace-v-nedelu-chce-strana-madarskej-koalicie-rozsirit-aj-mimo-obchodny-sektor/
Slováci môžu zarobiť na maďarskom zákaze predaja v nedeľu
http://www.aktuality.sk/clanok/272421/slovenski-obchodnici-mozu-zarobit-na-madarskom-zakaze-predaja/
MSZP by zrušila nedeľňajší zákaz otvorenia obchodov
http://www.teraz.sk/zahranicie/mszp-by-v-madarsku-zrusila-nedelnaj/126047-clanok.html
SaS: Ľudia na Slovensku nechcú obchody zatvorené v nedeľu
Pre Slovensko sú poučné najmä reakcie maďarských zamestnancov na takýto krok.
http://www.teraz.sk/ekonomika/sas-ludia-na-slovensku-nechcu-obchody/125566-clanok.html
Vo veľkých reťazcoch v Maďarsku už v nedeľu nenakúpite
http://gazduj.etrend.sk/clanky-gazduj/vo-velkych-retazcoch-v-madarsku-uz-v-nedelu-nenakupite.html
Orbánova vláda dementovala štúdiu o zatvorení obchodov v nedeľu
http://www.teraz.sk/ekonomika/orbanova-vlada-dementovala-studiu-o/125926-clanok.html
Orbánova vláda vedela, že zatvorenie obchodov v nedeľu bude zlé
http://www.teraz.sk/ekonomika/orbanova-vlada-zatvorenie-obchody-nedela/125859-clanok.html
ZÁRVA - Stop nedeľných nákupov
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/348522-stop-nedelnych-nakupov-postihne-aj-budapest/
Maďarské nákupné centrá sa búria. Otvoria aj v nedeľu
http://www.aktuality.sk/clanok/271642/madarske-obchody-otvoria-aj-v-nedelu/
Obchody v Maďarsku počas nedieľ zatvoria, ľuďom sa to nepáči
http://www.aktuality.sk/clanok/272306/obchody-v-madarsku-pocas-nediel-zatvoria-ludom-sa-to-nepaci/
Obnovia letecké spojenie medzi Pekingom a Budapešťou
http://www.teraz.sk/zahranicie/obnova-let-air-china-peking-budapest/125031-clanok.html
Sziget prekvapuje
Najlepší veľký festival v Európe / Do Maďarska príde aj Ellie Goulding a Kasabian
http://style.hnonline.sk/kultura-135/festival-sziget-prekvapuje-do-madarska-pride-aj-ellie-goulding-a-kasabian-712804
6 najlepších festivalov pálenky v Maďarsku
http://dromedar.topky.sk/cl/100310/1459771/6-najlepsich-festivalov-palenky-v-Madarsku--Pridte-ochutnat-tradicne-lahodky-nasich-susedov
„Slovák by mal vedieť po slovensky“
Prieskum: Národnú hrdosť pociťuje 88 % Slovákov - Tešíme sa z histórie, hanbíme sa za ekonomiku
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1138/prieskum-narodnu-hrdost-pocituje-88--slovakov
Rusko uvažuje o zmiernení potravinového embarga v prvom rade voči Grécku, Maďarsku a Cypru
http://www.hlavnespravy.sk/rusko-uvazuje-o-zmierneni-potravinoveho-embarga-voci-niektorym-statom-eu/576782
Jobbik zmenil parfum, stále je však nebezpečný a riadi sa podľa stratégie Ruska
Jobbik sa drží pevne pozície druhej najsilnejšej strany
https://dennikn.sk/61559/jobbik-zmenil-parfem-stale-je-vsak-nebezpecny/
Kauza Buda-Cash: Vláda pomôže poškodeným, najmä samosprávam
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-kauza-buda-cash-vlada-pomo/123067-clanok.html
V kauze Buda-Cash sú dotknutí aj pracovníci tajných služieb
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarskej-kauze-buda-cash-su-dotknut/123552-clanok.html
Ku kauze Buda-Cash sa vyjadril už aj prezident Áder
http://www.teraz.sk/ekonomika/buda-cash-madarsko-ader-prezident/123658-clanok.html
V Štúrove sa vykoľajil vlak
http://www.aktuality.sk/clanok/271435/na-zeleznicnej-stanici-v-sturove-sa-vykolajil-vlak-dopravu-museli-prerusit/
Prvý rok misie maďarských vojakov v boji proti IS vyjde na 66 miliónov eur
http://www.hlavnespravy.sk/prvy-rok-misie-madarskych-vojakov-v-boji-proti-is-vyjde-na-66-milionov-eur/580659
O misii pre boj proti Islamskému štátu rozhodne maďarský parlament
http://www.teraz.sk/zahranicie/o-vojenskej-misii-pre-boj-proti-is-rozho/124150-clanok.html
Maďarsko žiada vyšetriť brutálne zločiny Islamského štátu spáchané na kresťanoch
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-ziada-vysetrit-brutalne-zlociny-islamskeho-statu-spachane-na-krestanoch/569748
Nebezpečné paralely
Skúste si predstaviť situáciu, kedy organizované jednotky maďarských separatistov držia frontovú líniu na čiare Dunajská Streda - Nové Zámky - Košice. Štúrovo bolo obsadené Maďarskom už pred pol rokom, prebehlo tam aj referendum, kde sa 102% občanov vyjadrilo, že s pripojením súhlasí.
https://dennikn.sk/60518/nebezpecne-paralely/
Proti korupcii v Orbánovej vláde protestovali tri tisícky ľudí
http://www.teraz.sk/zahranicie/proti-korupcii-orbanova-vlada-protest/123943-clanok.html
Časť voličov Fideszu je nespokojná. Orbán ešte nevie, prečo
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-cast-volicov-fideszu-je-ne/123633-clanok.html
Strata dvojtretinovej väčšiny Fideszu je právoplatná
http://www.teraz.sk/zahranicie/strata-dvojtretinova-vacsina-fidesz/122952-clanok.html
Čo je pre nás najväčšou hrozbou? Slováci ukázali prstom na Rusko
http://aktualne.atlas.sk/co-je-pre-nas-najvacsou-hrozbou-slovaci-ukazali-prstom-na-rusko/slovensko/spolocnost/
Európska komisia odmietla správy o tom, že by vetovala maďarsko-ruskú jadrovú dohodu
http://www.hlavnespravy.sk/europska-komisia-odmietla-spravy-o-tom-ze-by-vetovala-madarsko-rusku-jadrovu-dohodu/580020
Detaily jadrovej dohody Maďarska a Ruska budú 30 rokov tajné
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/928666-detaily-jadrovej-dohody-madarska-a-ruska-budu-30-rokov-tajne/
Áder podpísal zákon o utajení zmluvy o dostavbe elektrárne
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-ader-podpisal-zakon-o-utaj/124359-clanok.html
EK potvrdila iba skutočnosť rokovania Maďarska o jadrovom palive
http://www.teraz.sk/ekonomika/ek-potvrdila-iba-skutocnost-rokovania/126730-clanok.html
Otázka paliva pre jadrovú elektráreň v Maďarsku je vyriešená
http://www.teraz.sk/ekonomika/otazka-paliva-pre-jadrovu-elektraren/126603-clanok.html
EK neblokuje rozšírenie jadrovej elektrárne v Paksi
http://www.teraz.sk/ekonomika/ek-neblokuje-rozsirenie-jadrovej-elekt/124842-clanok.html
Brusel vraj vetoval dohodu Maďarov a Rusov o jadre, Budapešť to popiera
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/348509-brusel-vraj-blokuje-rusko-madarsku-dohodu-o-jadre-budapest-to-popiera/
Maďarský parlament rozhodne o utajení zmluvy o dostavbe blokov Paksu s Ruskom
http://www.hlavnespravy.sk/madarsky-parlament-rozhodne-o-utajeni-zmluvy-o-dostavbe-blokov-paksu-s-ruskom/570129
Nemcova krv je aj na vašich rukách - píše šéfredaktor portálu The Budapest Beacon Orbánovi
http://aktualne.atlas.sk/nemcova-krv-je-aj-na-vasich-rukach-pise-sefredaktor-madarskeho-portalu-orbanovi/zahranicie/europa/
Rusi majú obľúbencov v Európe. Chcú zmierniť embargo pre Grécko a Maďarsko
http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-sveta-financii-126/rusi-maju-oblubencov-v-europe-chcu-zmiernit-embargo-pre-grecko-a-madarsko-673791
Rusko mieni zjemniť sankcie voči Grécku a Maďarsku
http://www.hlavnespravy.sk/rusko-mieni-zjemnit-sankcie-voci-grecku-a-madarsku/569136
Zborník z konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí (2014)
Príhovory, referáty a diskusné príspevky - Stiahnite si:
www.oslovma.hu/XXX/ZbZahSl4.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/745475198884792
Na vrcholnom snemovaní krajanov - Závery Stálej konferencie
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/153-politika1-politika1/1243-zavery-stalej-konferencie-dokument-o-krajanoch
Fotogaléria oSlovMa:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.668019729963673.1073741920.147596498672668&;type=3
Podpora zo Slovenska - Dotácie z rozpočtu ÚSŽZ
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/aktuality/152-aktuality2-aktuality2/1286-podpora-zo-slovenska-dotacie-z-rozpotu-usz
Zoznam schválených žiadostí o dotáciu 2015:
http://www.uszz.sk/data/2015/Zoznam_schvalenych_ziadosti_o_dotaciu_2015_web.pdf
Zoznam zamietnutých žiadostí o dotáciu 2015:
http://www.uszz.sk/data/2015/Zoznam_zamietnutych_ziadosti_o_dotaciu_2015_web.pdf
Štátna podpora Slovákov žijúcich v zahraničí, ako súčasť štátnej politiky Slovenskej uszzdot2republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, je aj v roku 2015 zameraná na podporu národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, na podporu aktivít zameraných na oblasť posilňovania národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, na podporu ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a na podporu vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Prioritou v pôsobnosti úradu je najmä podpora zvyšovania úrovne vzdelávania detí a mládeže, a to predovšetkým z hľadiska znalosti jazyka a upevnenia národnej identity. Ďalšou prioritou je podpora informatizácie s cieľom vytvoriť lepšie predpoklady prešírenie informácií, prístup k informáciám krajanských komunít, vytvorenie podmienok pre rozvoj a zefektívnenie kontaktov medzi krajanmi po celom svete a zefektívňovanie spolupráce medzi úradom a krajanmi. Všeobecne sú preferované projekty s dlhodobejším účinkom. Na dotácie v roku 2015 bolo vyčlenených 819.916,- EUR. Základné kritériá na posúdenie žiadosti:
a) súlad projektu so zákonom o Slovákoch žijúcich v zahraničí, s Koncepciou štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015 a s prioritami úradu,
b) kultúrno-spoločenský význam projektu v komunite,
c) prínos realizácie projektu pre cieľovú skupinu,
d) predpokladaná efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov.
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oznamuje všetkým krajanským spolkom, organizáciám, inštitúciám, ako aj fyzickým osobám, ktoré si podali žiadosti o dotácie pre rok 2015 na podporu svojich aktivít, že na webovom sídle ÚSŽZ (uszz.sk) v sekcii Schválené dotácie sú zverejnené zoznamy schválených a zamietnutých žiadostí, ktoré boli posudzované v 1. kole dotačného procesu. V 1. kole posudzovania žiadostí o dotácie pre rok 2015 bolo dotačnou komisiou a predsedom ÚSŽZ schválených 506 dotácií v celkovej sume 687 010,00 eur a 398 žiadostí o dotáciu bolo zamietnutých. V 2. kole posudzovania žiadostí o dotácie pre rok 2015 sa ešte budú posudzovať žiadosti súvisiace s 50. ročníkom Folklórnych slávností pod Poľanou a žiadostí o podporu organizovania letného tábora počas letných školských prázdnin v SR. Zoznamy schválených a zamietnutých žiadostí z 2. kola posudzovania žiadostí budú zverejnené najneskôr do 15. apríla 2015. (uszz.sk)
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/aktuality/152-aktuality2-aktuality2/1286-podpora-zo-slovenska-dotacie-z-rozpotu-usz
Zoznam schválených žiadostí o dotáciu ÚSŽZ v roku 2015
M A Ď A R S K O
Názov žiadateľa
Názov projektu
Schválená suma (€)
Nezisková verejnoprospešná s.r.o. Legatum
Tlačiarenské náklady Ľudových novín
4 000,00
Rudo Fraňo 
Rudo Fraňo: Pilíšske poviedky (kniha poviedok mapujúca život Slovákov vo vrchoch nad Budapešťou)
500,00
Orosláňska slovenská národnostná samospráva
Nácvik ľudových tancov pre detskú tanečnú skupinu Bránička
800,00
Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku
Celoštátne adventné stretnutie detí
1 000,00
Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku
Deň Slovákov v Maďarsku
1 500,00
Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná ZŠ a internát
65. výročie založenia slovenskej školy v Novom Meste pod Šiatrom
1 000,00
Pedagogické metodické centrum Celoštátnej slovenskej samosprávy
Slovenčinár metodický časopis
2 000,00
Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy
Vydanie knihy Čabianske priezviská
1 000,00
Zväz Slovákov v Maďarsku
Doškoľovanie vedúcich slovenských národnostných folklórnych súborov speváckych a folklórnych skupín
1 200,00
Zväz Slovákov v Maďarsku
Konferencia „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku VII“
3 000,00
Novohradská župná slovenská národnostná samospráva
49. Novohradské národnostné stretnutie - Bánk
1 800,00
Novohradská župná slovenská národnostná samospráva
XII. Slovenský regionálny deň
500,00
Slovenská národnostná samospráva v Šalgótarjáne
11. Slovenské folklórne dni v Šalgótarjáne
1 000,00
Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy
Duchovná a sociálna kultúra menšín v majoritnom prostredí - zborník z národopisnej konferencie
800,00
Čabianska organizácia Slovákov
Čísla mesačníka Čabän 2015
1 500,00
Čabianska organizácia Slovákov
Čabiansky kalendár 2016
2 000,00
Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena
15. výročie zboru Ozvena
1 000,00
Šárišápska slovenská samospráva
Jazykový tábor na Slovensku
2 000,00
Slovenská samospráva Budapešti
Deň budapeštianskych Slovákov
1 000,00
Slovenská samospráva Budapešti
Vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák
3 800,00
Slovenská samospráva Budapešti
Škola v prírode v Mojmírovciach
2 000,00
Slovenská národnostná samospráva v Níži
Slovenský majáles a slovenská svadba
1 000,00
Slovenská národnostná samospráva v Jači
Doškoľovanie folklórnej skupiny Zornica a folklórnej kapely Banda Csibaj
2 500,00
Legatum - Nezisková verejnoprospešná s. r. o.
15. ročník Celoštátnej konferencie pre vedúcich slovenských národopisných zbierok
1 000,00
Legatum - Nezisková verejnoprospešná s. r. o.
Inštalácia výstavy „Naša budúcnosť v našej minulosti“
1 000,00
Legatum - Nezisková verejnoprospešná s. r. o.
Vydanie cd-nosiča Zemplínske ľudové piesne a ich prezentácia
700,00
Katarína Király 
Výskum etnickej identity pripeštianskych Slovákov
600,00
Čabianska organizácia Slovákov
Celodolnozemský folklórny festival Na jarmoku
2 000,00
Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským
65. výročie školy
700,00
Divadlo Vertigo pri CSSM
Divadelný tábor pre žiakov základných škôl
2 000,00
Divadlo Vertigo pri CSSM
Divadelná dielňa pre študentov gymnázií a staršiu mládež
1 000,00
Divadlo Vertigo pri CSSM
22. ročník prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Deti deťom
1 000,00
Legatum - Nezisková verejnoprospešná s. r. o.
Pitvaroš na starých fotografiách
2 000,00
Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy
Vedecký seminár organizovaný z príležitosti 25. výročia založenia VÚSM
600,00
Dokumentačné centrum Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku
Doplnenie fondu Dokumentačného centra CSSM
500,00
Dokumentačné centrum Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku
Digitalizácia zbierky periodík Dokumentačného centra CSSM
900,00
Slovenská samospráva v Mlynkoch
Slovenská kavalkáda pod Pilíšom
1 500,00
Divadlo Vertigo pri CSSM
VII. ročník medzinárodnej divadelnej prehliadky slovenských ochotníckych súborov Spolu na javisku (i mimo neho)
1 000,00
Osvetové centrum Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku
Vo víre tanca 2015 - Celoštátna kvalifikačná prehliadka slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov v Maďarsku
1 000,00
Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku
Slovenská mládežnícka akadémia
1 000,00
Slovenská samospráva v Mlynkoch
Nákup modlitebných kníh
1 000,00
Slovenská Národnostná Samospráva Jášč
Výlet žiakov na Slovensko - posilnenie národného povedomia a kultúrnej identity mládeže
1 500,00
Slovenská Národnostná Samospráva Jášč
Obstaranie súčasti kroju - čižmy, topánky a blúzky
700,00
Imrich Fuhl
Tvorba portálu oslovma.hu - Slovák v Maďarsku
2 900,00
Združenie pilíšskych Slovákov
Nákup technických zariadení
1 000,00
Slovenské divadlo Sarvaš
Prezentácia krajanského divadelníctva na Slovensku a slovenské profesionálne divadelníctvo v Maďarsku - Slováci pre Slovákov
3 500,00
Nadácia za slovenskú národnostnú vzdelanosť
Máme radi slovenčinu
1 000,00
Gregor Papuček 
Knižné vydanie zbierky básní, zhudobnených básní pre deti aj pre dospelých s ilustráciami pod názvom: JESENNÁ
700,00
Organizácia komlóšskych Slovákov
Dolnozemské ochotnícke divadlo na Slovensku
700,00
Kultúrny spolok Pre Mlynky
IV. Odborné doškoľovanie a seminár Medzinárodnej kvalifikácie slovenských piesní a ľudovej i chrámovej hudby Celoštátneho združenia speváckych zborov, hudobných kapiel a folklórnych súborov v Maďarsku - v znamení dvojstého výročia narodenia Ľudovíta Štúra
1 500,00
Osvetové centrum Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku
Učme sa hravo!
1 500,00
Kultúrny spolok Pre Mlynky
Revitalizácia slovenskej národnostnej kultúry v Maďarsku a pilíšske lokálne vedomie identity/Miestna- i kultúrnohistorická vedecká konferencia pri príležitosti 15.výročia vydania monografie Gregora Papučka: Mlynky a okolie - na poctu / pamiatku Jozefa Havelku
2 000,00

VIII. ročník Medzinárodného klobásového festivalu v Sládkovičove
http://www.netky.sk/clanok/viii-rocnik-medzinarodneho-klobasoveho-festivalu-v-sladkovicove
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
Minister Lajčák udelil striebornú plaketu maliarovi z J. Glózikovi
http://www.teraz.sk/kultura/lajcak-udelil-striebornu-plaketu-glozik/125605-clanok.html
Miroslav Lajčák ocenil majstra kovačickej insity Jána Glózika striebornou plaketou za šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí
https://www.facebook.com/oslovma/posts/741689099263402
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3584/miroslav-lajcak-ocenil-jana-glozika-majstra-kovacickej-insity-striebornou-plaketou-za-sirenie-dobreho-mena-slovenska-v-zahranici
Profil maliara Jána Glózika
Prevláda žáner a krajinka / Kovačická insita rozbehla sa do sveta
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
Majster kovačickej insity Ján Glózik predstaví na pôde MZVaEZ SR jedinečný obrazový príbeh „1150 rokov od príchodu sv. Cyrila a Metoda“
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3579/jan-glozik-majster-kovacickej-insity-predstavi-na-pode-mzvaez-sr-jedinecny-obrazovy-pribeh-1150-rokov-od-prichodu-sv-cyrila-a-metoda
https://www.facebook.com/oslovma/posts/740769696022009
Kovačickí insitní umelci darovali obraz ÚSZZ
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1101-kovaicki-insitni-umelci-darovali-obraz-uszz
Eva Husáriková v Senici
https://www.facebook.com/oslovma/posts/737216006377378
Insitný kovačický kumšt, prihovárajúci sa vnuknutiami všetkých zmyslov
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1151/eva-husarikova-v-senici-insitny-kovacicky-kumst-prihovarajuci-sa-vnuknutiami-vsetkych-zmyslov
Medzinárodný letný tábor Matice slovenskej
http://www.matica.sk/medzinarodny-letny-tabor.phtml?id5=18316
https://www.facebook.com/oslovma/posts/743542789078033
Zdenka Valentová-Belićová novou šéfredaktorkou mesačníka Nový život
Literárny časopis tvorí významný segment v dejinách novinárstva a literatúry vojvodinských Slovákov
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1130/zdenka-valentova-belicova-novou-sefredaktorkou-mesacnika-novy-zivot
Slováci, ktorí prišli o občianstvo, nemajú veľký záujem o jeho vrátenie
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3563/slovaci-ktori-prisli-o-obcianstvo-nemaju-velky-zaujem-o-jeho-vratenie
Na Južnoslovenské folklórne slávnosti do Duloviec tri krajanské súbory
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3565/na-juznoslovenske-folklorne-slavnosti-do-duloviec-tri-krajanske-subory
Studia Academica Slovaca 2015
http://fphil.uniba.sk/sas/
51. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry SAS sa bude konať od 2. do 22. augusta 2015.
http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/sas/info-sas-2015/informacie-o-letnej-skole/
Alexander Kormoš ospevuje krásu pravdy a pravdu krásy
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/163-literatura3-literatura3/512-a-kormo-ospevuje-krasu-pravdy-a-pravdu-krasy
Z nových básní Alexandra Kormoša: Gitara, zo srdca hraj! / Tanec - „Kormoš je bezpochyby najmnohostrannejším slovenským básnikom v Maďarsku, človekom nepokojného srdca a prenikavého umu.“ - Snaží sa o uskutočnenie symetrického bilingvizmu - Pravda stavaná na pevných morálnych základoch
https://www.facebook.com/oslovma/posts/736290533136592
Alexander Kormoš: Zatmenia slnka
https://www.facebook.com/oslovma/posts/742509182514727
Zoltán Balog: Národnostné menšiny v Maďarsku prosperujú
26. marca 2015 - (tasr)
Hlavnou témou národnostných menšín žijúcich v Maďarsku už v poslednom čase nie je ich zachovanie, ale rast a prosperita - vyhlásil 26. marca 2015 v Budapešti na schôdzke parlamentného výboru pre národnosti minister ľudských zdrojov Zoltán Balog. Šéf rezortu zdôraznil, že vzhľadom na možnosť dvojakej identity sa k jednej z 13 národností v Maďarsku - vrátane slovenskej - hlásilo v poslednom období o 40 percent viac ľudí. Dodal, že finančné zdroje, z ktorých národnostné menšiny prevádzkujú čoraz viac svojich inštitúcií, priebežne rastú. Predsedom parlamentného Výboru národností žijúcich v Maďarsku je Ján Fuzik, bývalý predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM). Balog poznamenal, že na jeseň bude parlamentu predložená novela národnostného zákona, ktorá zmení pravidlá fungovania národnostných samospráv, zosúladí činnosť jednotlivých stupňov samospráv a bude riešiť aj ustanovenia týkajúce sa nezlučiteľnosti výkonu funkcií.
Prezentácia Čabianskeho kalendára 2015 a časopisu Čabän
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.737245203041125.1073741940.147596498672668&type=1
10. marca 2015 / Dom slovenskej kultúry v Békešskej Čabe / Úvodné myšlienky: predseda Čabianskej organizácie Slovákov Michal Lásik a zodpovedná redaktorka kalendára, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková (audio: www.oslovma.hu/XXX/CabKal15-1LasRack.mp3) / Ročenku vyhodnotil riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci Vladimír Valentík (www.oslovma.hu/XXX/CabKalVV.rtf
+ audio: www.oslovma.hu/XXX/CabKal15-2Valenti.mp3) / 12 čísiel mesačníka Čabän vydaných v roku 2014 zhodnotila zástupkyňa šéfredaktorky týždenníka Slovákov v Maďarsku Ľudové noviny Eva Patayová Fábiánová (audio: www.oslovma.hu/XXX/CabKal15-3EvaFabi.mp3)
Dolnozemskí Slováci prezentovali v Békešskej Čabe Čabiansky kalendár 2015 a časopis Čabän
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3564/dolnozemski-slovaci-prezentovali-v-bekesskej-cabe-cabiansky-kalendar-2015-a-casopis-cabaen
Slávnosť slova v Békešskej Čabe - Zadosťučinenie slovenskosti i pocta predkom
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/50/slavnost-slova-v-bekesskej-cabe-zadostucinenie-slovenskosti-i-pocta-predkom
Deň slovenských učiteľov
27. marca 2015 v Kirti (Novohradská župa) - Fotogaléria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.746306478801664.1073741941.147596498672668&type=3&uploaded=36
Medzi ochotnými Slovákmi vo Veľkej Tarči
„Žije nás ešte veľa, čo sa len po slovenský dovrávame...“
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1074-medzi-ochotnmi-slovakmi-vo-vekej-tari
https://www.facebook.com/oslovma/posts/748400221925623
Dabaš-Šára - Odborný deň výučby slovenského jazyka
27. februára 2015 - Dabašská základná škola F. Rákócziho II. - Obrázky zo školského života - Kultúrny program: Vystúpenie prváčikov s dramatizovanou rozprávkou, Citarový súbor Fialečka a členovia školského speváckeho zboru - Rozhovor o možnostiach spolupráce slovenských národnostných škôl v Maďarsku - Návšteva ukážkovej hodiny na nižšom stupni ZŠ - Ukážková hodina na vyššom stupni ZŠ - Rozbor ukážkových hodín - Prednášky: Erika Zemenová Palečková o jazykovej skúške, Erika Lazarová o novej učebnici, Doc. Dr. Mária Žiláková o možnostiach vyučovania predmetu Slovenská vzdelanosť - Fakultatívny program: návšteva miestneho oblastného domu
Fotogaléria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.731290206969958.1073741939.147596498672668&type=1
Privítanie publikácie Horný vidiek - Felvidék (1878)
Rezidencia veľvyslanca SR v Budapešti / 27. februára 2015 / Privítanie publikácie vydavateľstva Kalligram (Bratislava - Budapešť) Béla Grünwald - Michal Mudroň: Horný vidiek - Felvidék (1878) v preklade Karola Wlachovského za prítomnosti vydavateľa, slovenských a maďarských tvorcov, spolupracovníkov a podporovateľov prvého slovenského knižného vydania.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/732535720178740
Po 136 rokoch sa slovenskému čitateľovi v preklade konečne dostáva do rúk mýtom a legendami opradená práca zvolenského podžupana Bélu Grünwalda Horný vidiek / Felvidék, ba po prvý raz vychádza na Slovensku aj osobne zaujatá, argumentmi podložená odpoveď Michala Mudroňa na tento pamflet. Konfrontácia týchto dvoch názorov poskytuje dnešnému čitateľovi predstavu o situácii slovenského etnika po rakúsko-uhorskom vyrovnaní, po založení Matice slovenskej a po zrušení troch slovenských gymnázií.
Grünwald v sebe v slovenskej interpretácii stelesnil všetko záporné a sporné, čo charakterizovalo jednu, postupne všeobecne akceptovanú líniu uhorsko-maďarskej národnostnej politiky. Jej cieľom sa stalo vytvorenie jednorečového politického národa a ako jeho predpoklad asimilácia všetkého nemaďarského obyvateľstva. To všetko akýmikoľvek prostriedkami, vrátane tých na hrane (alebo za hranou) zákona.
Mudroň v reakcii na Horný vidiek vychádzal dôsledne z právno-historickej argumentácie, ktorá vtedy patrila ku kľúčovým, a využil aj Nemaďarmi presadzované chápanie uhorského politického národa ako spojenectva „šiestich celokrajinských národov“. Vylúčením Slovákov ako rovnoprávnej súčasti z uhorského politického národa Grünwald podľa neho poškodil a spochybnil celok. Štát, respektíve jeho subjekt, uhorský politický národ, považoval za celok v ňom spojených rôznych národností a vierovyznaní.
Správy Slovenského inštitútu v Budapešti
mzv.sk/sibudapest
Program Slovenského inštitútu v Budapešti
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.rtf
Sídlo inštitútu: 1088 Budapešť, Rákóczi út 15. - Otváracia doba: pond.-štvrtok 10-18, piatok: 10-14 - Telefón: (+36 1) 327 4000 - www.mzv.sk/sibudapest - si.budapest@mzv.sk
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/157-kultura3-kultura3/484-spravy-slovenskeho-intitutu-v-budapeti
Slovenské filmy
Mesačne raz vo Filmovom klube budapeštianskeho Slovenského inštitútu
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/745773672188278/?type=1&theater
K slovenskej ponovembrovej próze v Budapešti
V rámci spolupráce Slovenského inštitútu v Budapešti a Katedry slovenského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Gyulu Juhásza Segedínskej univerzity sa mali 25. marca 2015 možnosť záujemcovia z radov slovenských vysokoškolských i stredoškolských študentov v Budapešti oboznámiť s rôznymi tendenciami súčasnej slovenskej prózy. Prednášateľka, prof. PhDr. Marta Součková, PhD., slovenská literárna vedkyňa, v súčasnosti profesorka na Univerzite v Novom Sade, načrtla rôznorodosť trendov, ktoré so sebou priniesli spoločenské zmeny po roku 1989. Uvoľnenie sa spod ideologického tlaku a očakávaní zo strany politiky boli výsledkom celkom iných nárokov na autorov textov. Nastúpili nové témy i štýly. Otvorenosť voči tabuizovaným témam, ale aj komercionalizácia literatúry, zámer vyhovieť vkusu širších más, ako aj tematizovanie iných svetov, cestovania a života v zahraničí rovnako charakterizujú najnovšie diela slovenskej ponovembrovej prózy. Prof. Marta Suočková upozornila i na nástup silnej generácie autoriek, ktoré prinášajú do súčasnej slovenskej literatúry nebývalé množstvo inšpiratívnych textov. Spektrum súčasnej slovenskej literatúry je nesmierne bohaté, nevyhýba sa sociálnej tematike, intímnym výpovediam, ani exotickým témam. - Ďalšou z radu prednášok Slovenského inštitútu a Katedry slovenského jazyka a literatúry Segedínskej univerzity pre študentov slovenčiny a slovenského gymnázia bude 16. apríla 2015 prednáška Prof. PhDr. Daniely Slančovej, CSc. o podobách súčasného slovenského jazyka v sídle inštitútu v Budapešti.
Výstava venovaná Aronovi Grünhutovi v Centre pamäti holokaustu v Budapešti
Putovná výstava o Aronovi Grünhutovi, o neznámom záchrancovi Židov a bojovníkovi za ľudské práva, o rodákovi z Bratislavy, bola po premiére v Dvorane Ministerstva kultúry SR prvýkrát reinštalovaná v zahraničí. Výstava podporená Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvom kultúry SR bola 24. marca 2015 slávnostne otvorená za účasti predstaviteľov diplomatického zboru akreditovaného v Maďarsku v Synagóge Jozefovho mesta (Józsefváros) v Budapešti, ktorá je dnes súčasťou medzinárodne uznávanej inštitúcie Centra pamäti holokaustu. Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Maďarsku Rastislav Káčer vo svojom otváracom príhovore pripomenul historickú zodpovednosť národov nášho regiónu za holokaust a vyzdvihol našu zodpovednosť aj za postoje v súčasnosti, kedy sa objavujú názory spochybňujúce historické fakty tejto genocídy počas druhej svetovej vojny. Životnú cestu A. Grünhuta, jej slovensko-maďarské kontexty priblížil prítomným hosťom kurátor výstavy Martin Mózer a predseda správnej rady Centra pamäti holokaustu Prof. György Haraszti. Na záver vernisáže vystúpila slovensko-maďarská formácia Klezmer Chaverim. Výstava inštalovaná na balkóne Synagógy, súčasti stálej expozície Centra pamäti holokaustu, prezentuje aj dobové archívne materiály a zbierkové predmety zo Slovenského národného archívu. Pri príležitosti vernisáže výstavy v Budapešti bol vydaný trojjazyčný katalóg s podporou MZVaEZ SR. Výstava sa realizovala s prispením Zastupiteľského úradu v Budapešti a Slovenského inštitútu, verejnosti bude prístupná do 30. apríla 2015.
Aron Grünhut emlékezete
http://www.hdke.hu/hirek/aron-grunhut-emlekezete
Burza slovenskej literatúry v Budapešti
Správa, že v roku 2016 bude Slovensko čestným hosťom na Medzinárodnom knižnom festivale v Budapešti oživila záujem o slovenskú literatúru v Maďarsku. Slovenský inštitút v spolupráci s Literárnym informačným centrom a s prekladateľmi slovenskej beletrie do maďarčiny zorganizoval 17. marca 2015 Burzu slovenskej literatúry, na ktorej boli prezentované diela viac než desiatky slovenských spisovateľov. Zástupcovia významných maďarských vydavateľstiev (Libri, Magvető, Európa Kiadó, Noran, Kossuth Kiadó, Pagony, Vince Kiadó a ďalších) sa tak nedostali len k základným informáciám o významných dielach slovenských autorov, ale tieto im boli predložené vo veľmi osobnom a zároveň profesionálnom podaní prekladateľov, znalcov prezentovaných textov. O pozoruhodnej slovenskej detskej literatúre informovala vydavateľov Ľubica Kepštová, zástupkyňa šéfredaktora detského časopisu Slniečko. Riaditeľ vydavateľstva Kalligram László Szigeti povzbudil svojich maďarských kolegov vo vydávaní slovenskej literatúry, ale aj filozofie, spoločenských vied a histórie. Miroslava Vallová, riaditeľka Literárneho informačného centra informovala o spôsobe finančnej podpory prekladov slovenskej literatúry pre zahraničné vydavateľstvá. Po prezentáciách si záujemcovia mohli prezrieť výberovú výstavu najnovších slovenských knižných titulov.
Slovenský a český filmový karneval v Budapešti
Kino Toldi v centre v Budapešti sa stalo v dňoch 25. až 28. februára 2015 miestom spoločného filmového projektu Slovenského inštitút a Českého centra v Budapešti. Český a slovenský filmový karneval za veľkého záujmu verejnosti predstavil slovensko-české koprodukčné diela z posledných rokov, ako napr. Kandidát Jonáša Karáska, Fair Play Andrey Sedláčkovej, Líbánky Jana Hřebejka, a starší dokumentárny film Petra Kerekesa 66 sezón. Premietania boli obohatené o rozhovory s režisérmi, ktoré viedla maďarská moderátorská osobnosť Alinda Veiszer a na koniec filmového karnevalu bol zaradený koncert Szidi Tobias & Band. Podujatie, ktoré oslovilo viac ako 1200 návštevníkov filmov, rozhovorov a koncertu bolo zo slovenskej strany zaštítené odbornou garanciou Slovenského filmového ústavu, a podporené Ministerstvom kultúry SR, Audiovizuálnym fondom, Občianskym združením Mona Sentimental a Gravity RD.
Zbierka štúdií Po stopách slovenskej minulosti Budapešti
Kulturologička, riaditeľka Výskumného ústavu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Dr. Anna Kováčová už desaťročia skúma históriu krajanov v Maďarsku. V poslednom období prioritne báda slovenskú minulosť hlavného mesta Uhorska od rakúsko-uhorského vyrovnania až po rok 1918. Jej najnovšia publikácia Po stopách slovenskej minulosti Budapešti obsahuje 22 štúdií a prednášok o slovenských spolkoch v Budapešti, významných slovenských osobnostiach a o kontaktoch medzi Dolnou zemou a hlavným mestom Uhorska. Na pôde Slovenského inštitútu publikáciu hodnotili akademickí odborníci, Prof. Anna Divičanová z Univerzity ELTE v Budapešti, Prof. Ivan Halász z Univerzity Corvinus v Budapešti a Dr. Ľuboš Kačírek, odborný asistent z Katedry etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Viac ako 60 prítomných hostí sa aktívne zapojilo do živej diskusie, ktorá sa uberala jednoznačne k základným terminologickým otázkam slovenskej a maďarskej historiografie. Spoločné podujatie inštitútu a Výskumného ústavu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku moderoval riaditeľ Slovenského inštitútu Gabriel Hushegyi.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1132/anna-kovacova-po-stopach-slovenskej-minulosti-budapesti
Salón prekladateľov - Burza slovenskej literatúry
Pravidelné pracovné stretnutie prekladateľov slovenskej literatúry do maďarčiny bolo 12. februára 2015 zamerané na prípravu Burzy slovenskej literatúry, ktorá má v blízkej budúcnosti predstaviť maďarským vydavateľstvám reprezentatívny výber zo slovenskej beletrie. Pracovný tím zložený z pozvaných prekladateľov pripravil dramaturgiu podujatia. Na príprave Burzy slovenskej literatúry sa okrem tímu prekladateľov podieľa ako koordinátor Slovenský inštitút v Budapešti a Literárne informačné centrum v Bratislave. Burza poskytne pomoc maďarským vydavateľstvám orientovať sa v ponuke slovenskej literatúry a poradí pri výbere textov vhodných do jednotlivých edičný plánov konkrétnych vydavateľstiev. Na Salón prekladateľov v ďalší deň (13. februára) nadväzovalo stretnutie Združenia maďarských prekladateľov umeleckej literatúry (MEGY). Na pôde Slovenského inštitútu sa konalo prípravné stretnutie konferencie prekladateľov krajín Vyšehradskej skupiny. Konferencia má byť zameraná na podnietenie lepšej recepcie jednotlivých národných literatúr v preklade do vyšehradských jazykov. Vedecké stretnutie prekladateľov je naplánované na jar roku 2016.
Výstava k 100. výročiu prvej svetovej vojny v Békešskej Čabe
Výstava Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pod názvom 100. výročie 1. svetovej vojny (1914-1918) mala úspech medzi pedagógmi a študentmi slovenských škôl v Maďarsku. Slovenský inštitút v Budapešti v spolupráci s Generálnym konzulátom v Békešskej Čabe previezli výstavu autorov G. Dudekovej a M. Korbu aj na Dolnú zem a 18. februára 2015 uskutočnili vernisáž v Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe. Výstavu otvorili generálny konzul SR Štefan Daňo a riaditeľ Slovenského inštitútu Gabriel Hushegyi.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1120/v-dome-slovenskej-kultury-v-bekesskej-cabe-si-pripomenuli-i-svetovu-vojnu
Putovná výstava Sv. Cyrila a Sv. Metoda v Níreďháze
Putovná výstava k 1150. výročiu príchodu Sv. Cyrila a Sv. Metoda na dnešné územie Slovenska bola 11. februára 2015 v spolupráci Slovenského inštitútu v Budapešti a Generálneho konzulátu SR v Békešskej Čabe reinštalovaná v centre severovýchodného Maďarska v Níreďháze. Riaditeľ Múzea Andrása Jósu dr. János Bene vo svojom príhovore pripomenul, že v okresnom meste ešte pred polstoročím žila početná slovenská menšina, ktorá sa nezmazateľne zapísala do histórie Níreďházy. Slováci v polovici 18. storočia znovu osídľovali toto mesto po porážke Turkov. Putovnú výstavu, ktorú pripravilo Oddelenie verejnej diplomacie Ministerstva zahraničných a európskych záležitostí SR otvorili generálny konzul SR v Békešskej Čabe Štefan Daňo a riaditeľ Slovenského inštitútu v Budapešti Gabriel Hushegyi.
Udelenie Zlatej plakety Lujze Zirkelbachovej
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1085/lujze-zirkelbachovej-odovzdal-velvyslanec-sr-v-budapesti-rastislav-kacer-zlatu-plaketu-mzvaez-sr
Anna Divičanová a Samuel Boldocký poctení Cenou Ondreja Štefanka počas medzinárodnej konferencie dolnozemských Slovákov v Nadlaku
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3580/anna-divicanova-a-samuel-boldocky-pocteni-cenou-ondreja-stefanka-pocas-medzinarodnej-konferencie-dolnozemskych-slovakov-v-nadlaku
V tvorivej symbióze medzi Dolnou zemou a Slovenskom
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3580/konferencia-v-nadlaku-v-tvorivej-symbioze-medzi-dolnou-zemou-a-slovenskom-cena-ondreja-stefanka-2015
Cena Ondreja Štefanka 2015 / Konferencia v Nadlaku
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/741301189302193/?type=1
Zvonenie a hlásna služba v Nadlaku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/734188233346822
Na nadlackej turni dodnes pretrváva trúbenie z ochodze kostolnej veže. Tento zvyk, ktorý tu udržiavajú zvonári od príchodu Slovákov, spočíva v tom, že zvonári držia službu celých 24 hodín a zdržiavajú sa v zariadenom byte vo veži kostola. - Zvonenie vrátane hlásnej služby má svoju jedinečnú, dvestoročnú históriu.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/165-historia2-historia2/1091-pavel-bala-zvonenie-a-hlasna-sluba-v-nadlaku
Z minulosti a prítomnosti Zakarpatskej Ukrajiny
https://www.facebook.com/oslovma/posts/734185696680409
Užhorod a Mukačevo - Uh a Latorica / Zakarpatsko sa rozkladá na juhozápadných svahoch Ukrajinských Karpát a čiastočne aj na Zakarpatskej nížine. Od konca 11. storočia bolo Zakarpatsko do polovice 20. storočia súčasťou viacerých štátnych útvarov: Uhorska, Rakúska, Rakúsko-Uhorska a Československa.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1008-z-minulosti-a-pritomnosti-zakarpatskej-ukrajiny
Pre maďarské médiá sme často len zámienkou
Postrehy z oblasti zachovania historického dedičstva Slovákov v Maďarsku
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/nazory/159-nazory2-nazory2/942-pre-maarske-media-sme-asto-len-zamienkou
Oprášené fotografie - Z našej nedávnej minulosti
Anno 1994 - Konferencia Vývinové tendencie tvorby slovenských spisovateľov z Dolnej zeme
/ Predstavy na Slovensku o Dolnej zemi - predstavy dolnozemských Slovákov o Slovensku / Texty a kontexty / Niekoľko nepohodlných myšlienok / Neuzatvárať sa do seba / Ťaživé položenie - Keď vymiera národnosť...
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/934-opraene-fotografie-z-naej-nedavnej-minulosti
Thomas Čapek: The Slovaks of Hungary
Slavs and Panslavism - The Knickerbocker Press, New York, 1906
www.oslovma.hu/XXX/SlovHung.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/733240760108236
Historici získali nové informácie o „Malej vojne“
Pred 76 rokmi Maďarsko napadlo Slovensko
http://www.topky.sk/cl/10/1461115/Historici-ziskali-nove-informacie-o-vojne-medzi-Slovensko-a-Madarskom--Preco-nas-napadli-
Spišská Nová Ves bola bombardovaná Maďarskom ešte pred začiatkom druhej svetovej vojny
Konferencia pripomenie tieto udalosti
http://www.hlavnespravy.sk/spisska-nova-ves-bola-bombardovana-madarskom-este-pred-zaciatkom-druhej-svetovej-vojny-konferencia-pripomenie-tieto-udalosti/573014
Vysoké Tatry pred sto rokmi
https://www.facebook.com/oslovma/posts/737905476308431
Rodák z Mojmíroviec osídľoval Slovákov medzi Dunajom a Tisou
https://www.facebook.com/oslovma/posts/738419172923728
Po stopách šľachtica Antona Grasalkoviča / Huňadyovci pokračovateľmi na panstve Grasalkovičovcov / Priateľstvo Mojmíroviec a Čemera
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/944-po-stopach-achtica-antona-grasalkovia
Ondrej Seberíni (1824-95): Marína Hrúzová
https://www.facebook.com/oslovma/posts/738416289590683
Celý Turiec je jedno slávičie hniezdo. Z tohto hniezda vyletela Marína, aby dala dolnozemským rovinám maďarského spevca. / Naša Marína so spevom vstávala, so spevom líhala, bôle a radosti ním vyjavovala. / Koľké matky spievali slovenské piesne nad kolískou svojich synov, ktorí zapreli svoju materinskú reč…?
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/1114-ondrej-seberini-1824-95-marina-hruzova
Rodinný muzikál Perinbaba
http://cervinusteatrum.weebly.com/perinbaba.html
Domovina (video): Perinbaba, avagy Holle anyó / családi musical
http://nava.hu/id/1785058/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/744316092334036
Celoštátna súťaž Zväzu Slovákov v Maďarsku Slovenské spievanky a veršovačky 2015
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/1163-sua-zsm-slovenske-spievanky-a-verovaky
https://www.facebook.com/oslovma/posts/743674509064861
VII. Pešia túra Pilíšanov - Spoločnými chodníkmi
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/aktuality/151-aktuality3-aktuality3/1284-vii-peia-tura-pilianov-spolonmi-chodnikmi
Slovenská samospráva v Mlynkoch v spolupráci so Združením a regionálnym kultúrnym strediskom pilíšskych Slovákov pod názvom „Spoločnými chodníkmi v znamení prehlbovania priateľstva“ usporiada výstup na vrchol Pilíša, tradičnú pešiu túru Pilíšanov, na ktorú srdečne pozýva všetkých záujemcov.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/742637279168584/?type=1
Slováci v Mlynkoch pozývajú na májový výstup na Pilíš
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1171/slovaci-v-mlynkoch-pozyvaju-na-majovy-vystup-na-pilis
Slovenské divadlo Vertigo - Keď dozrel čas
So životom hlavnej hrdinky predstavenia Divadla Vertigo pri CSSM Keď dozrel čas autora Dušana Širokého a režiséra Štefana Korenčiho Hany Gregorovej sa mohli (po roku) opäť oboznámiť bratislavskí diváci, a síce 17. marca v divadle Malá scéna. Potom divadlo vyhovelo pozvaniu našich regionálnych kultúrnych stredísk OC CSSM: 21. marca sa predstavilo divákom novohradskej dedinky Lucina a aj z ostatných obcí regiónu. 31. marca o 18.00 sa ďalej predstaví publiku v Dome prírody v Slovenskom Komlóši, kde takisto očakávajú aj záujemcov z okolia. - Púť Hany Gregorovej a rozprávanie o pohnutých časoch začiatku 20. storočia sa ešte stále nekončí. Teší nás záujem, predstavenie sa za divákmi vyberie aj v nasledujúcich mesiacoch!
https://www.facebook.com/slovaci.hu/posts/803521133059285
Národopisné zbierky v praxi
15. konferencia pre vedúcich slovenských národopisných zbierok v Maďarsku - 18. apríla 2015 v Baňačke
http://www.slovaci.hu/index.php/sk/aktuality/374-18-aprila-2015-v-ba-a-ke-narodopisne-zbierky-v-praxi
Etnologička Katarína Király PhD. - Uchopiť nedotknuteľné
http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-kultura/21314-uchopi-nedotknute-ne
Naše zbierky by nemali byť symbolom zašlých čias
http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/20849-na-e-zbierky-by-nemali-by-symbolom-za-l-ch-ias
Živé národopisné zbierky - spoločenský priestor pri pamätnom dome (Sarvaš, 2014)
http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-kultura/21331-ive-narodopisne-zbierky-spolo-ensk-priestor-pri-pamatnom-dome
Naše pamiatkové domy - Konferencia v Mlynkoch (2013)
Juraj Ando: Pomoc slovenským národopisným zbierkam
Ondrej Krupa: Niekoľko myšlienok o ľudových pamätných domoch
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/995-nae-pamiatkove-domy-konferencia-v-mlynkoch
Celoštátna konferencia spoločnosti Legatum v Šóškúte (2012)
http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-kultura/12806-celostatna-konferencia-spolocnosti-legatum-v-soskute
Konferencia o našich národopisných zbierkach v Šámšonháze (2011)
http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-kultura/11267-konferencia-o-slovenskych-narodopisnych-zbierkach-v-madarsku
Muzeálna pedagogika v národopisných zbierkach - Odborný seminár v Pišpeku (2010)
http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-kultura/10767-muzealna-pedagogika-v-narodopisnych-zbierkach
Pamätné ľudové domy sú výkladom obce (Dunaeďház, 2009)
http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-kultura/8323-dunaedhaz-pamatne-ludove-domy-su-vykladom-obce
Pesterzsébet - Beseda so slovenskými literátmi spod Pilíša
https://www.facebook.com/oslovma/posts/744619125637066
Slovensko-maďarská zmluva - DOBRÁ ČI ZLÁ?
https://dennikn.sk/77598/slovensko-madarska-zmluva-dobra-ci-zla/
Dobré ploty robia dobrých susedov
Miroslav Lajčák: Zmluvy treba dodržiavať
http://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/349157-zmluvy-treba-dodrziavat/
Maďarsko a Slovensko, priatelia napriek zmluve
19. marca 2015 - (Márius Kopcsay - komentare.sme.sk)
Dobré zmluvy robia dobrých priateľov, hovorí príslovie. Ak by sme ho brali doslovne, potom sa Slovensko a Maďarsko tešia priateľským vzťahom presne dvadsať rokov, od okamihu, keď obe krajiny podpísali zmluvu o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci. Takto podpis zmluvy prezentujú i vtedajší aktéri, napríklad expremiér Mečiar. Ten sa s odstupom času pasuje za spasiteľa slovensko-maďarských vzťahov, keď tvrdí: „Aj ten najtvrdší slovenský nacionalizmus stratil vietor z plachiet a vzťahy sa zastabilizovali.“ Zmluva medzi Slovenskom a Maďarskom sa naozaj uzatvárala v čase, keď medzi oboma štátmi vládlo napätie. Práve Mečiar a jeho HZDS však na tom mali nemalý podiel. Počas Mečiarovej vlády zažil juh Slovenska tzv. jazykovú vojnu, keď tu vytrhávali zo zeme dvojjazyčné tabule. Aj v rokoch 1994 až 1998 predstavitelia vtedajšej koalície HZDS, SNS a ZRS často hrali maďarskou kartou. Nacionalistický rozmer (nostalgia za Trianonskou zmluvou či volanie po autonómii pre Maďarov) bol však v tom čase oveľa viac prítomný v maďarskej politike. Hoci zmluva prispela k upokojeniu situácie, vzťahom medzi oboma štátmi oveľa viac prospel odchod Mečiara zo scény, členstvo v spoločných štruktúrach a budovanie občianskej spoločnosti. A aj keď sa hladina Dunaja na jednom či druhom brehu občas rozčerí, komunikácia medzi oboma krajinami je normálna. A tak by to vlastne aj mohlo ostať, keby... Keby v Maďarsku nerástla podpora radikálneho hnutia Jobbik, ktoré sa, podobne ako iní európski nacionalisti, teší obľube v Moskve. Keby ku Kremľu nemieril čoraz viac aj Orbánov kurz. A keby sme na Slovensku neboli svedkami geopolitickej pomätenosti vyvolanej ruskou propagandou. Ak by otrasy na medzinárodnej scéne opäť zhoršili vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom - priaznivo utvárané každodenným životom, ekonomickými, rodinnými či susedskými väzbami - zrejme by nepomohla nijaká zmluva. Prevenciou pred prípadným zlyhaním politickej zodpovednosti môže byť iba pôsobenie a tlak zoskupení, ktorých členmi sú oba štáty - od NATO cez EÚ až po Visegrádsku štvorku.
Vladimír Mečiar: Základná zmluva zaručuje Slovensku a Maďarsku pokojné spolunažívanie
„Mňa aj Gyulu Horna označovali za zradcov národa. (...) Aj ten najtvrdší slovenský nacionalizmus stratil vzduch z plachiet a vzťahy sa zastabilizovali...“
http://www.teraz.sk/slovensko/meciar-zakladna-zmluva-zarucuje-slo/125342-clanok.html
Zmluva medzi SR a Maďarskom prispieva k budovaniu EÚ
http://www.teraz.sk/slovensko/zmluva-medzi-sr-a-madarskom-prispieva-k/125558-clanok.html
SMK: Slovensko - maďarská základná zmluva by sa mala zmeniť
http://www.teraz.sk/slovensko/berenyi-smk-slovensko-madarska-zmluva/125841-clanok.html
SNS odmieta požiadavky SMK na zmeny v základnej zmluve s Maďarskom
„Maďarská menšinová politika nie je k menšinám natoľko ústretová ako tá slovenská...“
http://www.hlavnespravy.sk/danko-sns-odmieta-poziadavky-smk-na-zmeny-v-zakladnej-zmluve-s-madarskom/582858
J. Schenk: Podpísanie základnej zmluvy s Maďarskom nám zvýšilo prestíž
http://www.teraz.sk/slovensko/schenk-podpisanie-zmluvy-madarsko/125685-clanok.html
SaS: Zmluva medzi Slovenskom a Maďarskom bola významným krokom
http://www.teraz.sk/slovensko/sas-zmluva-slovensko-madarsko/125735-clanok.html
Stále chýba plnenie záväzkov zmluvy s Maďarskom, tvrdí Bugár
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/349205-stale-chyba-naplnanie-zavazkov-zmluvy-s-madarskom-tvrdi-bugar/
Politológ Zoltán Kiszelly: Slovensko-maďarské vzťahy sú veľmi dobré od r. 2010
http://www.teraz.sk/slovensko/slovensko-madarsko-vztahy-politolog/124976-clanok.html
Pre Slovákov už Maďarsko nepredstavuje nebezpečenstvo
http://www.hlavnespravy.sk/pre-slovakov-uz-madarsko-nepredstavuje-nebezpecenstvo/579060
Eduard Kukan: Podpísanie základnej zmluvy s Maďarskom bol európsky moment
http://www.teraz.sk/slovensko/eduard-kukan-zakladna-zmluva-1995/124982-clanok.html
Historik Dušan Kováč: Základná zmluva má symbolický význam, bola však potrebná
http://www.teraz.sk/slovensko/kovac-zakladna-zmluva-potrebna-symbol/124877-clanok.html
„Maďarský zákon o občianstve nebol porušením základnej zmluvy“
http://www.hlavnespravy.sk/kovac-madarsky-zakon-o-obcianstve-nebol-porusenim-zakladnej-zmluvy/578950
Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskom má 20 rokov
Podľa M. Lajčáka je použiteľná aj v súčasnosti
http://www.24hod.sk/m-lajcak-zakladna-zmluva-medzi-sr-a-mr-je-pouzitelna-aj-v-sucasnosti-cl345611.html
„Základná zmluva by mohla riešiť aj štátne občianstvo“
http://www.teraz.sk/slovensko/f-sebej-zakladna-zmluva-by-mohla-ri/124893-clanok.html
Prezentácia knihy Kataríny Maruzsovej Šebovej v Segedíne
Kontúry prózy Slovákov v Maďarsku / Obraz života a mentality našej národnosti / Dolnozemská tradícia v súčasnej slovenskej próze v Maďarsku
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1157-ku-knihe-kontury-prozy-slovakov-v-maarsku
Részletek magyarországi szlovák szerzők művéből
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/172-magyarul3-magyarul3/1178-hazai-szlovak-kortars-irok-szemelvenyek
A magyarországi szlovák próza kontúrjai
Alföldi szlovák tradíció a kortárs magyarországi szlovák szépprózában
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1145-a-magyarorszagi-szlovak-proza-konturjai
Kladenie vencov pri buste Ondreja L. Áchima
26. marca 2015 v Mestskom sade v Budapešti
http://www.slovaci.hu/index.php/sk/aktuality/376-kladenie-vencov-pri-buste-ondreja-l-achima
Fotogaléria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.805022466242485.1073741830.735715999839799&type=1
Príhovor predsedníčky CSSM Alžbety Hollerovej Račkovej:
www.oslovma.hu/XXX/AchimAHR.rtf
Audio: www.oslovma.hu/XXX/AchimAHR.mp3
http://www.slovaci.hu/index.php/sk/aktuality/376-kladenie-vencov-pri-buste-ondreja-l-achima
Ondrej L. Áchim a Slováci
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/160-nazory3-nazory3/1187-z-novej-knihy-michala-hrivnaka-achim-a-slovaci
Dedičstvo sedliackeho kráľa Ondreja L. Áchima
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/552-dedistvo-sedliackeho-kraa-ondreja-l-achima
V dolnozemskom prachu sa ukryť nemôžem
Moji otcovia prišli na zablatených vozoch, hrkotala s nimi budúcnosť... - Nesieme handričky, červené vlčie maky, zástavy Ondreja L. Áchima.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/162-literatura2-literatura2/1239-estera-m-molnarova-sedliacky-apolon
https://www.facebook.com/oslovma/posts/741861722579473
Kronika Jána z Turca
Unikátna historická kronika prvýkrát preložená do slovenčiny! - Výnimočná kniha, aká sa neobjavuje na knižnom trhu často, vznikla v roku 1488. Latinský text napísal Ján z Turca, muž, ktorý vládol mečom a perom, ba dokonca aj štetcom, pretože v knihe čitateľ nájde aj dobové ilustrácie - iluminácie. Prekladateľ Július Sopko venoval prekladu diela do slovenského jazyka roky svojho času. Svojím jedinečným obsahom sa rozsiahly odkaz kronikára Jána aj v súčasnosti stáva nevšedným dielom, ktoré otvára novú edíciu písomných pamiatok zo starých čias, ktoré hovoria nielen o živote pred mnohými rokmi, ale sú aj dokladom našej bohatej kultúrnej tradície. V origináli ručne písaná a stredovekým autorom Jánom z Turca ilustrovaná kniha je úžasným svedectvom našej minulosti, ozdobou každej knižnice. Do slovenského prekladu tohto stredovekého dokumentu sa začíta každý milovník mimoriadnych textov. Latinčina dýcha časom pol tisícročia. Originál Kroniky Jána z Turca, ktorú predkladáme slovenskej kultúrnej verejnosti, uchováva Rehoľa Piaristov v Nitre. So súhlasom provinciála Jána Kováča SchP vydavateľstvo Perfekt pripravilo túto nevšednú latinsko-slovenskú verziu. Vydanie stredovekej prvotlače v latinčine, ktoré obsahuje aj jej rozsiahly preklad do slovenského jazyka, si môže po prvý raz od roku 1488 prečítať aj slovenský čiatateľ. K obsahovej časti diela patrí tzv. Hunská kronika (starobylé dejiny Skýtov, Hunov a Maďarov), výklad o dejinách Uhorského kráľovstva od druhého príchodu Maďarov až po obdobie vlády kráľa Karola Róberta z Anjou, obdobie panovania kráľa Ľudovíta I. Veľkého, pôsobenie a osud kráľa Karola II. Malého vychádzajúc z predlohy Lorenza de Monacis. Kniha obsahuje aj výklad udalostí od smrti kráľa Karola II. Malého až po dobytie Viedne a Viedenského Nového Mesta kráľom Matejom Korvínom. V knihe sú zachované nádherné iluminácie, ktoré umocňujú stredoveký charakter diela. (martinus.sk)
Historický kalendár
2. marca 1965
Zomrel v Nitre hudobný skladateľ, pedagóg a zberateľ ľudových piesní Ján Valašťan Dolinský. Narodil sa 15. februára 1892 v Békešskej Čabe.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/156-kultura2-kultura2/1280-abiansky-rodak-jan-valaan-dolinsk
5. marca 1844
Pri demonštratívnom odchode slovenských študentov z Bratislavy do Levoče vznikla hymnická pieseň Nad Tatrou sa blýska ako reakcia proti prudkému maďarizačnému náporu a likvidačnému postupu proti slovenským študentom a Ľudovítovi Štúrovi. Jej text sa pripisuje spisovateľovi a básnikovi Jankovi Matúškovi. V súčasnosti je táto hymnická pieseň slovenskou štátnou hymnou. Jej melódia bola prevzatá z pôvodnej ľudovej piesne „Kopala studienku”.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/732516056847373
Slovenská hymna korení hlboko v duši národa
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/662-slovenska-hymna-koreni-hlboko-v-dui-naroda
6. marca 1694
Narodil sa v Urmíne (dnes Mojmírovce) uhorský politik a veľkostatkár Anton Grasalkovič (Grassalkovich), ktorý osídľoval Slovákov medzi Dunajom a Tisou. - Dal postaviť barokový palác v Bratislave, súčasné sídlo prezidenta SR.
Po stopách šľachtica Antona Grasalkoviča
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/944-po-stopach-achtica-antona-grasalkovia
8. marca
Medzinárodný deň žien
Myšlienka oslavovať MDŽ vznikla na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910 v dánskej Kodani. Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na počesť veľkého štrajku 40.000 amerických newyorských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/734465776652401
Básnik a žena / „Nesiem ti ohnivú kyticu“
Básne Alexandra Kormoša / Fotografie Imricha Fuhla
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/163-literatura3-literatura3/971-a-kormo-basnik-a-ena-nesiem-ti-ohnivu-kyticu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/731198526979126
12. marca 1721
Matej Bel začal v Bratislave vydávať noviny Nova Posoniensia - Bratislavské noviny, ktoré vychádzali do septembra 1722 a boli prvými novinami v Uhorsku.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nova_Posoniensia
Príbeh polyhistora - Z Očovej na Cisársky dvor
http://www.milost.sk/logos/clanok/pribeh-polyhistora-mateja-bela
https://www.facebook.com/oslovma/posts/737643826334596
12. marca 1822
Narodil sa v Zavare vydavateľ, publicista Jozef Karol Viktorin (1822-1874), ktorý svojím dielom Concordia prispel k jazykovému zjednoteniu Slovákov. - Významný predstaviteľ slovenskej kultúry a dôležitá postava maďarskej kultúrnej histórie. - Pamätný deň J. K. Viktorína vo Vyšehrade v r. 2012:
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/703-pamatn-de-jozefa-viktorina-vo-vyehrade
https://www.facebook.com/oslovma/posts/737650769667235
14. marca 1939
Po informácii Jozefa Tisa o jeho rozhovoroch v nemeckom Berlíne, slovenský snem, zvolaný na mimoriadne zasadnutie prezidentom Emilom Háchom, prijal demisiu vlády Karola Sidora a odhlasoval vyhlásenie samostatnej Slovenskej republiky (tzv. Slovenský štát).
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_republika_%281939_%E2%80%93_1945%29
Podľa historika Petra Jašeka vznik Slovenského štátu bol najlepším riešením
Maďarské ambície neuspokojila ani Viedenská arbitráž
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/932306-slovensky-stat-bol-podla-historika-najlepsim-riesenim/
15. marca 1848
Zhromaždením robotníkov a študentov sa začala v Pešti buržoázna revolúcia v Uhorsku za demokratické reformy a nezávislosť krajiny od viedenského dvora. Na zhromaždení prijali 12-bodový program Žiadosti uhorského národa.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/151-aktuality3-aktuality3/976-de-revolucie-a-boja-za-slobodu-15-marec-1848
Sloboda, láska! / Pieseň národa
http://madari.sk/magazin/historiasucasnost/sloboda-laska
https://www.facebook.com/oslovma/posts/739583229473989
18. marca 1321
Zomrel na Trenčianskom hrade uhorský oligarcha, politik a krajinský hodnostár Matúš Čák, zvaný Trenčiansky. Narodil sa okolo roku 1260.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%BA%C5%A1_%C4%8C%C3%A1k_Tren%C4%8Diansky
Pán Váhu a Tatier
http://www.trencin.sk/25705
https://www.facebook.com/oslovma/posts/741338439298468
18. marca 1713
Zomrel (bol popravený) legendárny slovenský zbojník - ľudový hrdina Juraj Jánošík, ktorého legenda sa stala predlohou viacerých literárnych príbehov, filmov a muzikálov. Narodil sa 25. 1. 1688.
Legendy a mýty nezhrdzaveli - Ľudovou slovesnosťou vytvorený ideál
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/920-juraj-janoik-legendy-a-mty-nezhrdzaveli
http://cs.wikipedia.org/wiki/Juraj_J%C3%A1no%C5%A1%C3%ADk
Odpočíva Jánošík na dne Liptovskej Mary?
http://terchova.info/odpociva-janosik-na-dne-liptovskej-mary/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/741343949297917
19. marca
Meniny má Jozef
Mužské meno Jozef má hebrejský pôvod a význam mena je „Boh pridá, rozhojní”. Nositeľov tohto zaužívaného mena, ktoré sa prevažne dedí, oslovujeme aj Jožko, Jožino, Jojo, Dodo. Jozefovia, ktorí majú meniny 19. marca, odmalička vedia presne, čo chcú. Sú obdarení pozoruhodnými danosťami. Dokážu sa dobre ovládať, majú vyrovnanú povahu a podľa toho, čo hovoria a akým spôsobom žijú, máme dojem, že sú nositeľmi nejakého posolstva ako ich totemové zviera hrdlička. Ľuďom, ktorí sú im blízki, neustále prejavujú svoju náklonnosť a lásku. Ovplyvňuje ich planéta Jupiter. Obľúbené farby týchto mužov sú modrá a žltá. Ochranné rastliny žihľava, šalvia, kamene ametyst, smaragd a granát. Jozefovia by sa mali vyhýbať rizikovým situáciám a viac odpočívať.
Pranostika na dnes:
- Ak sa do Jozefa s vetrom sneh vyduje, peknú k Veľkej noci chvíľku prorokuje.
- Jozef mosty stavia, Ďuro do poľa vyháňa.
- Jozef s Marou zimu zabijú.
- Keď Jozef kožuch odkladá, bude dobrá úroda.
- Keď na Jozefa vietor fučí, aj týždeň potrvá.
- Koľko dní pred Jozefom vyletia včely, toľko týždňov bude chladno.
- Na Jozefa mroz, bude sena voz a keď kapka, bude babka (málo).
- Ak je na Jozefa mráz, bude hojne ovocia.
19. marca 1637
Zomrel v Bratislave ostrihomský arcibiskup a uhorský prímas Peter Pázmáň (Péter Pázmány), popredný vzdelanec a zakladateľ Trnavskej univerzity. Narodil sa 4. 10. 1570.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Peter_P%C3%A1zma%C5%88
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/741647962600849/?type=1
19. marca 1861
V Budapešti vyšlo prvé číslo politických novín Slovákov Pešťbudínske vedomosti. Zodpovedným redaktorom a vydavateľom sa stal Ján Francisci. V roku 1870 ich presťahovali do Martina a premenovali na Národnie noviny.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pe%C5%A1%C5%A5bud%C3%ADnske_vedomosti
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/741649379267374/?type=1
19. marca 1995
V Paríži podpísal predseda slovenskej vlády Vladimír Mečiar so svojím maďarským partnerom Gyulom Hornom základnú zmluvu o dobrých susedských vzťahoch a priateľskej spolupráci medzi oboma krajinami.
www.oslovma.hu/XXX/SloMadZm.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/741650325933946
18. marca 1949
Narodil sa v Temešvári Ondrej Štefanko - básnik, prekladateľ, redaktor a verejný činiteľ, predseda Literárneho krúžku (od roku 1994) Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, Únie slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych pracovníkov žijúcich mimo územia Slovenska, ako aj Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, šéfredaktor časopisov Dolnozemský Slovák, Naše snahy a Rovnobežné zrkadlá - Oglinzi paralele. - Zomrel 20. februára 2008 v Nadlaku.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/udalost/632/ondrej-stefanko---slovensky-basnik-z-rumunska
In memoriam Ondrej Štefanko (video):
http://www.youtube.com/watch?v=W4FyqGs3lOw
Organizátor slovenského života v Nadlaku (audio):
http://www.slovacivosvete.sk/2581/ondrej-stefanko.php?pg=2&popup=1
19. marca 2011
Zomrel v Nadlaku spisovateľ a publicista Štefan Dováľ, autor viacerých zbierok krátkych próz a románov. Narodil sa 11. decembra 1950. V Bukurešti vyštudoval slovenský a rumunský jazyk. Po ukončení vysokej školy pracoval na Slovenskej základnej škole v Starej Hute, neskôr na Lýceu Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku. V roku 1990 bol zakladajúcim členom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a zakladajúcim redaktorom časopisu Naše snahy. O štyri roky neskôr spoluzakladal Kultúrnu a vedeckú spoločnosť Ivana Krasku.
21. marca 1665
Ostrihomský kanonik Juraj Haško oznámil listom rektorovi Trnavskej univerzity, že ostrihomský arcibiskup zamietol jeho návrh zriadiť v Trnave aj katedru slovenčiny.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/742498175849161/?type=1
22. marca 1948
sa narodila Zuzana Hollósyová, významná dlhoročná spolková pracovníčka, folkloristka, stredoškolská učiteľka; v r. 1994 stála pri zrode Slovenskej samosprávy Budapešti a stala sa jej predsedníčkou.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/23/zuzana-hollosyova
Osemnásť rokov v samosprávnom súžití s budapeštianskymi Slovákmi
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/udalost/1012/zuzana-hollosyova-osemnast-rokov-v-samospravnom-suziti-s-budapestianskymi-slovakmi
https://www.facebook.com/oslovma/posts/742906429141669
22. marca 1684
sa narodil v Očovej polyhistor, vlastivedný pracovník, stredoškolský pedagóg a rektor evanjelického gymnázia Matej Bel, ktorého hlavným životným dielom bol projekt komplexného vlastivedného historicko-geografického výskumu Uhorska.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1152-veka-ozdoba-uhorska-z-oovej-matej-bel
https://www.facebook.com/oslovma/posts/742908925808086
23. marca 1862
sa narodil v Báčskom Petrovci (Srbsko) spisovateľ, redaktor a krajanský pracovník Gustáv Maršall-Petrovský, ktorého v Uhorsku prenasledovali pre národné cítenie. Bol aj spoluzakladateľom Matice slovenskej v USA. Zomrel 15. 6. 1916.
http://www.slovackizavod.org.rs/licnosti/5659
Realistický prozaik, šíriteľ osvety medzi vysťahovalcami:
http://zlatyfond.sme.sk/autor/101/Gustav-Marsall-Petrovsky
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/743538975745081/?type=1
25. marca 1881
sa narodil maďarský hudobný skladateľ, zberateľ ľudových piesní a klavirista Béla Bartók, ktorý spojil hudbu východu a západu. Ľudovú a starú hudbu kombinoval modernistickými postupmi, z čoho vznikali unikátne hudobné diela. Jeho tvorba sa skladá z niekoľkých sláčikových kvartet, klavírnych koncertov alebo baletu Zázračný mandarín či opery Hrad kniežaťa Modrofúza. Zomrel 26. 9. 1945.
Szoborcsoport Bartók Béláról Rákoskeresztúron
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/190-archiv-magyarul-archiv-magyarul/546-szoborcsoport-bartok-belarol-rakoskereszturon
Bartók Béla: Négy szlovák népdal
http://www.youtube.com/watch?v=_ElojNxnAag
Bartók szlovákiai kapcsolatai
http://www.parlando.hu/Csehi.htm
https://www.facebook.com/oslovma/posts/744312162334429
25. marca 1939
Maďarské lietadlá bombardovali letisko a civilné ciele v Spišskej Novej Vsi. Pri nálete zahynulo 13 vojakov a civilistov.
http://spisska.dnes24.sk/odhalovanie-pamatnika-v-meste-nad-hlavami-pritomnych-preletelo-lietadlo-172675
26. marca 1824
sa narodil v Maglóde prozaik, publicista a literárny historik Ondrej Seberíni. Poslanec budapeštianskeho parlamentu, evanjelický farár v Békešskej Čabe, v Makove a Nadlaku, kde pôsobil až do smrti.
Maglódsky rodák Ondrej Seberíni sa národne prebudil v Nadlaku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1156-ondrej-seberini-sa-narodne-prebudil-v-nadlaku
29. marca 1848
Zomrel v Tisovci národno-kultúrny pracovník, superintendent evanjelickej cirkvi Pavol Jozeffy. Narodil sa 31. januára 1775 vo Vrbovciach.
Pavol Jozeffy medzi dolnozemskými Slovákmi
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1019-neohrozene-v-slubach-cirkvi-a-naroda
Takmer polovicu svojho pracovného života pôsobil medzi dolnozemskými Slovákmi - Postavil sa do čela ochrany slovenského jazyka - Proti zneužívaniu náboženstva na maďarizačné ciele - Učil ľud ovocinárstvu a zúrodňovaniu pôdy podľa Tešedíkovej školy
https://www.facebook.com/oslovma/posts/746275242138121
30. marca 2012
zomrel akademický maliar a pedagóg slovensko-maďarského pôvodu Ján Mušto (1934-2012). - „Na jeho grafikách ľudia stavajú mosty zo svojho živého tela, aby ich spájalo, čo ich doteraz rozdeľovalo. V Muštových dielach ľudia objavujú pramene živej vody...“ - Ján Mušto sa narodil 29. januára 1934 v novohradskej obci Lucina (Lucfalva).
Hľadač nekonečna, maliar Ján Mušto
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/724-odiiel-hada-nekonena-maliar-jan-muto
https://www.facebook.com/oslovma/posts/749947131770932
5. apríla 1945
bol na slávnostnom zasadnutí čs. vlády vyhlásený Košický vládny program, vypracovaný a presadený moskovským vedením KSČ, ktorý na dlhé roky výrazne ovplyvnil ústavné zákony povojnového Československa.
Košický vládny program traumatizuje maďarských politikov aj teraz
http://www.teraz.sk/regiony/kosicky-vladny-program-vyrocie/128442-clanok.html
Naučte sa po slovensky online a zadarmo: www.slovake.eu/hu
Páči sa mi to - oslovma.hu - facebook.com/oslovma

