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Vybral a zostavil: Imrich Fuhl
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2016/ImSlTl06.rtf
Eurokomisár pre migráciu: Maďarské referendum nevzbudzuje obavy
http://www.teraz.sk/zahranicie/avramopulos-madarske-referendum-o-kv/219975-clanok.html
Lázár: Národná, nie stranícka záležitosť
http://www.teraz.sk/zahranicie/lazar-nedelnajsie-referendum-je-n/220192-clanok.html
Posielanie listov Maďarom za hranicami bolo v rozpore so zákonom
Orbán: Účasť na referende ukáže, či Maďari tvoria spoločenstvo
http://www.teraz.sk/zahranicie/rozosielanie-listov-krajanom-za-hranicam/220190-clanok.html
„Nebyť Maďarska, Európa, ako ju poznáme, by už nebola“
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/406490-orban-nebyt-madarska-europa-ako-ju-pozname-by-uz-nebola/
Osem z desiatich Maďarov odmieta migračné kvóty
http://www.teraz.sk/zahranicie/osem-z-desiatich-madarov-by-v-referende/219996-clanok.html
Ak sa podvolíme, dopadneme ako americkí Indiáni, strašia v Maďarsku pred referendom o utečencoch
https://dennikn.sk/570320/ak-sa-podvolime-dopadneme-ako-americki-indiani-strasia-v-madarsku-pred-referendom-o-utecencoch/
Gyurcsány: Neúspešné referendum proti kvótam by bolo porážkou Orbána
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-expremier-gyurcsany-neusp/219673-clanok.html
Podľa Amnesty Maďari s utečencami systematicky zle zaobchádzajú
http://www.teraz.sk/zahranicie/amnesty-international-madari-s-utecen/219620-clanok.html
V. Orbán: Výbuch v Budapešti nemá nič spoločné s migračnou krízou
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-vybuch-v-budapesti-nema-nic/219753-clanok.html
Maďarská polícia hľadá u cestujúcich výbušniny
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-policia-po-sobotnajsom-vy/219798-clanok.html
Polícia zverejnila fotografie podozrivého z útoku v Budapešti
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-dzihadisticky-motiv-bombo/219479-clanok.html
Terčom budapeštianskeho atentátu boli policajti
http://www.teraz.sk/zahranicie/tercom-budapestianskeho-atentatu-policaj/219414-clanok.html
Opozícia vidí za explóziou v Budapešti vládnu kampaň
http://www.aktuality.sk/clanok/376016/madarska-opozicia-vidi-za-exploziou-v-budapesti-vladnu-kampan/
„Polícia presne vie, čo sa stalo“
http://www.cas.sk/clanok/453527/bezpecnostny-expert-o-explozii-v-budapesti-policia-presne-vie-co-sa-stalo/
Posunie sa hranica medzi Slovenskom a Maďarskom
Vodohospodárske úpravy rieky Ipeľ
http://www.dobrenoviny.sk/c/81453/hranica-medzi-slovenskom-a-madarskom-na-ipli-sa-pusunie
Žeriavy pokračujú v migrácii do oblasti Národného parku Hortobágy
Na Zemplíne opäť možno pozorovať žeriavy popolavé
http://www.dobrenoviny.sk/c/81927/na-zempline-opat-mozno-pozorovat-zeriavy-popolave-pri-migracii-na-juh
Lipšica v parlamente nahradí bojovník proti korupcii
http://www.aktuality.sk/clanok/375164/lipsica-v-parlamente-nahradi-bojovnik-proti-korupcii/
http://janmarosz.blog.sme.sk/
Letná sezóna vo Vysokých Tatrách bola úspešná
http://cestovanie.sme.sk/c/20274478/letna-sezona-vo-vysokych-tatrach-bola-uspesna.html
Sagan sa stal majstrom Európy, víťazstvo venoval všetkým Slovákom
http://www.teraz.sk/sport/nezastavitelny-peter-sagan-sa-stal-maj/218189-clanok.html
S&P vrátila rating Maďarska do investičnej kategórie
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/405277-agentura-s-p-zlepsila-rating-madarska/
Prehliadka najoceňovanejších slovenských filmov v Budapešti
http://www.aktuality.sk/clanok/373194/v-budapesti-otvoria-prehliadku-najocenovanejsich-slovenskych-filmov/
Rusko iniciovalo obnovu parlamentnej spolupráce s Maďarskom
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/1102411-rusko-iniciovalo-obnovu-parlamentnej-spoluprace-s-madarskom/
V Taliansku ostro kritizovali maďarské referendum o kvótach
http://www.teraz.sk/zahranicie/taliansko-laura-boldriniova-ostro-krit/218813-clanok.html
Maďarské referendum
Hra, v ktorej Orbán nemá čo stratiť?
20 septembra 2016 - (Pavol Štrba - sme.sk)
Orbán sa chce štylizovať ako líder euroskeptikov v celej Únii, hovorí pre SME maďarský politológ Bulcsú Hunyadi z think-tanku Political Capital Institute.
- Aký je podľa vás cieľ blížiaceho sa maďarského referenda?
- Vidím dva ciele. Prvý je presadiť tému migrácie v maďarskej politike, dostať ju do popredia. To je cieľ, ktorý súvisí s domácou politickou scénou. Vláda tú tému presadzovala už začiatku minulého roka, čiže viac ako rok a pol. Pretože pre vládu je to veľmi úspešná téma, získava si ňou podporu verejnosti. Vláde sa však takisto poradilo rozdeliť spoločnosť na dva tábory, ktoré akoby prekonávali tradičné rozdelenie politiky na tábory socialistov a pravičiarov. Príkladom je už len fakt, že väčšina podporovateľov socialistov, teda súčasnej opozície, je, podobne ako vláda, proti kvótam.
- To je vnútropolitický rozmer. Aký je ten druhý?
- Viktor Orbán sa z medzinárodnopolitického hľadiska toto referendum snaží využiť na to, aby ostatným lídrom v Európskej únii, ale aj obyčajným európskym občanom ukázal, že je silným politikom. Že je akýmsi lídrom euroskeptikov. A tiež, že je to európsky politik, ktorý vie nastoliť silné témy. Snaží sa oslabiť Európsku úniu reprezentovanú hlavnými lídrami, ako sú nemecká kancelárka Angela Merkelová alebo stály prezident Európskej rady Donald Tusk. Čiže establišment, európsky mainstream.
- Maďarsko nemá priveľkú tradíciu referend. Poznáte nejaké príklady z minulosti, keď maďarskí politici alebo aktivisti zneužívali či využívali tento inštitút?
- Za posledných desať rokov sa to stalo dvakrát. V roku 2004 sme tu mali referendum o dvojakom občianstve pre Maďarov žijúcich v zahraničí. Predovšetkým v susedných krajinách. To referendum iniciovalo občianske združenie, ale potom ho podporil aj Fidesz, aj keď ho neorganizoval. Ďalším príkladom je referendum z roku 2008, ktoré sa tomuto aktuálnemu viac podobá. Fidesz bol vtedy v opozícii. Hlavným cieľom tohto referenda bolo zrušenie istých poplatkov v zdravotníctve. Jeho skutočným cieľom však bolo oslabiť vtedajšiu vládu.
- V čom vidíte podobnosť so súčasným referendom?
- V tom, že referendum z roku 2008 malo za cieľ oslabiť vládu, zatiaľ čo to súčasné chce oslabiť akýsi európsky establišment. Nie v Maďarsku, ale na úrovni Európskej únie. Lenže je tu jeden veľký rozdiel. Referendum z roku 2008 malo reálne legálne aj politické dôsledky, vláda sa vtedy musela vzdať istých reforiem a podobne. Ale toto nové referendum, ktoré sa koná v októbri, v skutočnosti nebude mať žiadne legálne dôsledky. Pretože jeho otázka nie je v kompetencii maďarského parlamentu. Je to vlastne nonsens.
- Vyzerá to tak, že väčšina Maďarov v referende povie nie povinným kvótam. Ale stále môže byť pre Orbána neúspešné, napríklad vtedy, ak k urnám nepríde dosť ľudí. Vidíte nejakú šancu, že by toto Orbánovo referendum v skutočnosti mohlo vládu oslabiť?
- Ani nie. Referendum bude platné, ak príde k voľbám viac ako 50 percent voličov. Ale v skutočnosti cieľom tohto referenda nie je to, či bude úspešné. Hlavným cieľom vlády je, aby táto téma rezonovala tak na domácej scéne, ako aj na európskej scéne. Vláde je v podstate aj jedno, či referendum prejde. Aj tak nebude mať žiadne právne dôsledky. Orbánovi úplne stačí, ak väčšina ľudí, ktorí prídu hlasovať, zamietne kvóty. A potom bude môcť povedať, že väčšina ľudí podporuje jeho stanovisko.
- Spomínali ste, že referendum nebude mať žiadne legálne dôsledky. Predsa len, ak by k voľbám prišlo viac ako 50 percent ľudí a väčšina z nich povedala kvótam nie, čo sa bude diať potom?
- Z vnútropolitického hľadiska to posilní Orbánovu vládu. Stále je najpravdepodobnejšie, že väčšina Maďarov v referende odmietne kvóty. Takže vláda to môže prezentovať, že je to vôľa ľudu, bez ohľadu na to, koľko voličov príde k urnám. Takisto to pravdepodobne oslabí opozíciu. Pre vládu je to tiež akýsi test. V roku 2018 máme naplánované parlamentné voľby, takže teraz sme v akomsi polčase. Pre Fidesz je toto referendum dobrá príležitosť, ako otestovať svoju silu a schopnosť mobilizovať voličov. Dôsledky však budú aj europolitické. Ako som už spomínal, Orbán chce týmto oslabiť pozíciu Angely Merkelovej a Donalda Tuska. Špeciálne po brexite toto referendum nadobúda nový význam. Maďarsko na čele s Orbánom sa skrátka po tomto referende stane ďalšou krajinou, ktorá sa postaví proti oficiálnej politike Európskej únie. Môže to spustiť ďalšie hlasovania a možno aj referendá v iných krajinách. Maďarské referendum tiež môže posilniť euroskeptikov v iných členských krajinách.
Zakladateľ Maďarskej gardy sa rozhodol emigrovať do Izraela
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-expolitik-jobbiku-csanad-sze/219127-clanok.html
Ak neuspeje referendum o kvótach, Orbán bude musieť odstúpiť, tvrdí šéf Jobbiku
http://www.aktuality.sk/clanok/374630/ak-neuspeje-referendum-o-kvotach-orban-bude-musiet-odstupit-tvrdi-sef-jobbiku/
Rakúsko začalo práce na stavbe plota na hraniciach s Maďarskom
http://www.teraz.sk/zahranicie/rakusko-zacalo-pripravne-prace-na-s/218486-clanok.html
Summit EÚ v Bratislave
http://www.teraz.sk/summit-eu
Orbán podľa opozičných strán klame o výsledkoch summitu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-orban-podla-opozicnych-st/218159-clanok.html
A. Kiska: Orbánovo vyjadrenie o neúspešnom summite bolo neprimerané
http://www.teraz.sk/slovensko/prezident-povazuje-orbanovo-vyjadreni/218066-clanok.html
Lázár rázne odmietol Kiskovu kritiku Orbána
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-minister-lazar-razne-odmie/218450-clanok.html
Liberálna strana: Maďarsko sa izolovalo v rámci EÚ aj V4
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-liberalna-strana-madarsko/218384-clanok.html
Švédsko chce, aby EÚ trestala krajiny neplniace sľuby voči migrantom
http://www.teraz.sk/zahranicie/svedsko-chce-aby-eu-trestala-clensk/218309-clanok.html
Maďarsko má svoje riešenia utečeneckej krízy
http://www.cas.sk/clanok/451094/madarsko-ma-svoje-riesenia-uteceneckej-krizy-nechce-aby-sa-problemy-viedli-do-europy/
Zahraniční Maďari chcú vo veľkom hlasovať o utečeneckých kvótach
http://www.aktuality.sk/clanok/374178/zahranicni-madari-chcu-vo-velkom-hlasovat-o-uteceneckych-kvotach/
Maďarsko doposiaľ zaregistrovalo 370.000 utečencov
„Nevieme, ako by sme s nimi spolunažívali. Žijeme už 600 rokov s Cigánmi a ani ich problémy sme nedokázali vyriešiť...“
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-doposial-zaregistrovalo-3700/218268-clanok.html
Vládne strany Maďarska: Brusel sa v Bratislave nevzdal migračných kvót
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-vladnuca-strana-kdnp-brusel/218046-clanok.html
Krok správnym smerom
http://www.teraz.sk/summit-eu/expert-na-politiku-eu-bratislavsky-su/217959-clanok.html
Juncker s pozitívnou agendou
http://www.teraz.sk/summit-eu/summit-juncker-predlozil-ucastnikom/217922-clanok.html
Fico: Diskusia bola úprimná
http://www.teraz.sk/slovensko/summit-r-fico-summit-bol-uspesny/217949-clanok.html
Rakúsky kancelár označil postoj Maďarska k utečencom za neprijateľný
http://www.teraz.sk/summit-eu/rakusko-kern-oznacil-po-summite-posto/217962-clanok.html
Na summite sa stal pravý opak toho, čo tvrdí Orbán
http://www.teraz.sk/zahranicie/indexhu-na-bratislavskom-summite-sa-st/217994-clanok.html
Bratislava je stredobodom európskej diplomacie, hostí lídrov EÚ
http://www.teraz.sk/summit-eu/summit-bratislava-je-dnes-stredobodom-e/217796-clanok.html
Hollande prišiel s bratislavským plánom pre Európu
http://www.teraz.sk/summit-eu/hollande-prisiel-na-summit-s-bratislavs/217863-clanok.html
„Bratislavský Starý most môže byť symbolom zjednotenia EÚ“
http://www.teraz.sk/summit-eu/video-cretu-bratislavsky-stary-most/217868-clanok.html
D. Tusk: Európska únia sa musí pozrieť na problémy triezvo
http://www.teraz.sk/video/summit-tusk-europska-unia-sa-musi-p/217808-clanok.html
Schulz: Dúfam, že na stretnutí zvíťazí jednota a dialóg
http://www.teraz.sk/summit-eu/m-schulz-dufam-ze-na-stretnuti-zv/217865-clanok.html
Americký veľvyslanec spôsobil rozruch, pózoval so sikulskou zástavou
http://svet.sme.sk/c/20274031/americky-velvyslanec-sposobil-rozruch-ked-pozoval-so-sikulskou-zastavou.html
Tisíce maďarských úradníkov štrajkujú, požadujú vyššie mzdy
14. septembra 2016 - (tasr)
Celoštátnym štrajkom chce dnes dosiahnuť 5900 úradníkov 168 maďarských samosprávnych orgánov zvýšenie miezd o 30 percent. Podľa Odborárskej organizácie pracovníkov štátnej správy, verejnej správy a verejnoprávnych organizácií, ktorá štrajk zorganizovala, z celkového počtu 37.000 zamestnancov samospráv viac ako 24.000 nemalo vôbec upravené mzdy v uplynulých ôsmich rokoch. Pre nerovnomernú úpravu miezd vraj odchádza zo samosprávnej sféry do inej verejnej sféry čoraz viac pracovníkov.
Prešovský Sklad soli otvoril výstavu História zhmotnená v kove
Unikátnu zbierku zapožičalo Rákócziho múzeum Maďarského národného múzea.
http://www.teraz.sk/kultura/video-presovsky-sklad-soli-otvoril-v/216637-clanok.html
Exprezidenta R. Schustera ocenila najväčšia maďarská univerzita
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-sr-cestny-obcan-schuster-univer/216989-clanok.html
Doprava medzi Slovenskom a Maďarskom sa výrazne zlepší
Kamionisti dnes otvárali šampanské
http://www.tvnoviny.sk/ekonomika/1840324_kamionisti-dnes-otvarali-sampanske-doprava-medzi-slovenskom-a-madarskom-sa-vyrazne-zlepsi
Divadlá zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Ukrajiny a Chorvátska
10. ročník Festivalu divadiel strednej Európy v Košiciach
http://www.teraz.sk/kultura/zacina-sa-10-rocnik-festivalu-divad/216237-clanok.html
Výstava súčasného výtvarného umenia
Ján Zelinka - Simona Štulerová: Pod povrchom
www.oslovma.hu/XXX/Zelinka.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1021146527984323/?type=3&theater
Zomrel Károly Tóth, jeden z najvýznamnejších slovenských Maďarov
https://dennikn.sk/556101/zomrel-karoly-toth-jeden-z-najvyznamnejsich-slovenskych-madarov/?ref=rss
Kópia - Oficiálna pieseň k výročiu revolúcie 1956 vyvolala rozruch
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-oficialna-piesen-k-vyroci/215808-clanok.html
12 najlepších skanzenov Slovenska
Čičmany / Vlkolínec / Martovce / Myjava / Veľké Leváre / Martin / Zuberec / Pribylina / Bardejovské Kúpele / Stará Ľubovňa / Vychylovka, Nová Bystrica / Svidník
http://dromedar.zoznam.sk/cl/100226/1569807/
Petőfi pochádzal z číro slovenskej rodiny
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/921-petofi-pochadzal-z-iro-slovenskej-rodiny
Ondrej Seberíni (1824-95): Marína Hrúzová
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/1114-ondrej-seberini-1824-95-marina-hruzova
Slovenskosť predkov S. Petőfiho (A. Petroviča)
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1323-slovenskos-predkov-s-petofiho-a-petrovia
Zo Slováka všecko vystane, aj magyar költő
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1224-zo-slovaka-vecko-vystane-aj-magyar-koltozo-slovaka-vecko-vystane-aj-magyar-kolto
Referendum o kvótach je aj generálkou Fideszu pred voľbami 2018
http://www.teraz.sk/zahranicie/magyar-hirlap-referendum-o-kvotach-je/216018-clanok.html
Stúpa pomer Maďarov, ktorí sa zúčastnia na referende
http://www.teraz.sk/zahranicie/prieskum-stupa-pomer-madarov-ktori/215833-clanok.html
Dve tretiny Maďarov s dvojakým občianstvom nemajú záujem o referendum
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-dve-tretiny-madarov-s-dvojak/218007-clanok.html
„Októbrové referendum je národná a nie stranícka záležitosť“
http://www.topky.sk/cl/11/1575433/Oktobrove-referendum-je-narodna-a-nie-stranicka-zalezitost--povedal-Hollik
Dvihnutý prst - Maďarom sa vyhrážajú. Za dodržiavanie pravidiel
http://www.aktuality.sk/clanok/372696/komentar-daga-danisa-madarom-sa-vyhrazaju-za-dodrziavanie-pravidiel/
Pevnosť, ktorá chráni európsku kultúru. Tak vidí Orbán Maďarsko a seba
http://svet.sme.sk/c/20265023/v4-v-polsku-orban-a-pevnost-chraniaca-europu.html
Krajiny V4 podporili suverenitu Ukrajiny, chcú ju v EÚ
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/404284-krajiny-v4-podporili-suverenitu-ukrajiny-chcu-ju-v-eu/
Expremiér Gyurcsány: Cieľom Orbánovej vlády je vzdialiť krajinu od EÚ
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-expremier-cielom-orbanove/216148-clanok.html
„Neprijateľná a poburujúca kritika“
http://www.topky.sk/cl/11/1572887/Madarsky-minister-sa-obul-do-Husajna--Za-svoje-slova-by-nemal-vykonavat-ziadnu-funkciu-v-OSN
Väčšina Maďarov odmieta prijatie utečencov, ukázal prieskum
http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/1099456-vacsina-madarov-odmieta-prijatie-utecencov-ukazal-prieskum/
Migračný tlak na Európu vôbec neslabne, tvrdí maďarský analytik
http://svet.sme.sk/c/20264383/migracny-tlak-na-europu-vobec-neoslabuje-tvrdi-madarsky-analytik.html
Kto sú poslední bojovníci za Európu?
http://komentare.sme.sk/c/20271551/kto-su-posledni-bojovnici-za-europu.html
Szijjártó: Prijmeme iba migrantov, ktorí do EÚ vstúpili v Maďarsku
http://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-prijmeme-iba-migrantov-kto/216294-clanok.html
Obvinili maďarskú kameramanku, ktorá kopala do migrantov
http://www.teraz.sk/zahranicie/kameramanku-ktora-kopala-do-migrantov/216274-clanok.html
Summit predsedov biskupských konferencií o migrácii a rodine
http://www.teraz.sk/magazin/nazivo-brifing-vykonneho-sekretara/216549-clanok.html
Z. Kovács: V Bratislave by EÚ mala prestať prešľapovať na mieste
http://www.teraz.sk/summit-eu/hovorca-madarskej-vlady-v-bratislave/217626-clanok.html
Rakúsko + V4
http://www.glob.sk/hoferov-predvolebny-tromf-rakusko-patri-na-vychod-rozsiri-v4/
Maďarsko by malo byť vylúčené z EÚ?
Šéf luxemburskej diplomacie sa pustil do Orbána
http://www.cas.sk/clanok/448427/sef-luxemburskej-diplomacie-sa-pustil-do-orbana-madarsko-by-malo-byt-vylucene-z-eu/
Orbán na bratislavskom summite podporí spoločnú armádu EÚ
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-na-bratislavskom-summite-podpori/217184-clanok.html
Viedeň bude dejiskom summitu o migrácii
http://www.teraz.sk/zahranicie/rakusko-vieden-bude-24-septembra-dej/217262-clanok.html
Maďarsko a Poľsko chcú iniciatívne v diskutovať o budúcnosti Európy
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-a-polsko-chcu-iniciativne-v/217150-clanok.html
V Maďarsku parodujú vládnu kampaň proti migrácii
7. septembra 2016 - (čtk)
V uliciach maďarských miest sa objavili stovky plagátov, ktoré parodujú vládnu kampaň pred októbrovým referendom proti migračným kvótam z Európskej únie.
A Kétfarkú óriásplakátjai:
http://galeria.index.hu/belfold/2016/09/02/ketfarku_kutyapart_plakatjai/
Referendum organizuje premiér Viktor Orbán - a satirici sa mu rozhodli odpovedať plagátmi, zosmiešňujúcimi Orbánovu „kampaň strachu”, upozornil francúzsky denník Le Monde. „Sme proti ovzdušiu nenávisti, ktoré vytvára táto vláda,” vysvetlil Gergő Kovács z Maďarskej strany dvojochvostých psov, čo je recesistické združenie, ktoré si už roky robí posmech z Orbánových populistických a nacionalistických prejavov. Vláda začala v lete v médiách novú kampaň proti migrantom so sloganmi ako „Vedeli ste to? Viac ako 300 ľudí v Európe zomrelo od začiatku migračnej vlny”; „Brusel chce, aby sme prijali utečencov v počte zodpovedajúcom celému mestu”; „Milión utečencov čaká, aby prišli do Európy”. Satirici odpovedali 800 plagátmi a desaťtisícami letákov so zparodovanými sloganmi: „Vedeli ste to? Ľudí nie sú hlúpi”; „Vedeli ste to? Viac ako milión Maďarov chce utiecť z Maďarska do Európy” či „Vedeli ste to? V Sýrii je vojna”. Maďarsko neprijalo žiadneho utečenca v rámci prvého programu prerozdeľovania migrantov, ktorý schválili členské štáty, pripomenul Le Monde a dodal, že krajinou vlani v lete prešlo do 400 000 utečencov, než vláda nechala postaviť ploty z ostnatého drôtu na hraniciach so Srbskom a Chorvátskom. Prieskumy ukazujú, že maďarská verejnosť odmieta povinné kvóty pre prerozdeľovanie utečencov v rámci únie. Platnosť referenda je však podmienená tým, že sa 2. októbra k urnám dostaví viac ako polovica z oprávnených voličov. Grafický umelec Kovács, ako si všimol denník The Financial Times, dokázal vlani v lete od 7000 krajanov získať do 33 miliónov forintov, takže mohol vládnu xenofóbnu billboardovú kampaň parodovať plagátmi typu „Prepáčte za nášho premiéra” či „Vitajte v Maďarsku, my máme pracovné fleky v Londýne.” Jedna z darkýň „strane dvojchvostých psov” označila satirické plagáty za intelektuálnu odpoveď na cynizmus vlády, ktorá naštvala mnoho Maďarov tým, že používa peniaze daňových poplatníkov na šírenie nenávisti.
Hungary’s satire party takes on migrant referendum
https://euobserver.com/news/134869
V Bratislave riešia Turecko, migrantov aj EÚ
http://www.teraz.sk/slovensko/konferencia-na-hrade-bratislava-bude-hov/215371-clanok.html
Stanoviť diagnózu, kde sa EÚ nachádza
http://www.teraz.sk/slovensko/fico-summit-v-bratislave-ma-stanovit/215478-clanok.html
D. Tusk: Summit v Bratislave prichádza v kritickom období
http://www.teraz.sk/slovensko/d-tusk-neformalny-summit-v-bratislave/215433-clanok.html
Anton Hykisch: Potichu a bližšie
http://www.literarky.cz/literatura/cteni/22283-anton-hykisch-potichu-a-bliie
Béla Markó: Prílivy a odlivy v Karpatskej kotline
https://dennikn.sk/549387/prilivy-a-odlivy-v-karpatskej-kotline/
Do kampane proti kvótam sa zapojí aj Amnesty International
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-do-kampane-referenda-proti-kv/215414-clanok.html
Maďarský expremiér vyzval k neúčasti na referende o kvótach
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-expremier-vyzval-k-neucast/215523-clanok.html
Maďarský parlamentný výbor schválil predĺženie krízového stavu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-parlamentny-vybor-schvalil/215453-clanok.html
Maďarsko chce posilniť plot na hraniciach so Srbskom
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-chce-posilnit-plot-na-hranici/215338-clanok.html
Nábor policajtov na posilnenie maďarských hraníc
http://www.teraz.sk/zahranicie/nabor-policajtov-na-posilnenie-madarsk/215129-clanok.html
Policajti zo SR zabránili narušeniu maďarských hraníc v 509 prípadoch
http://www.teraz.sk/slovensko/madarsko-policajti-zo-sr-zabranili-na/215188-clanok.html
Extrémistu Györgya Budaházyho odsúdili na 13 rokov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarskeho-extremistu-gyorgya-budah/215026-clanok.html
Samsung bude v Maďarsku vyrábať batérie pre elektromobily
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/403574-samsung-bude-v-madarsku-vyrabat-baterie-pre-elektromobily/
V slovenských kinách je pozoruhodná maďarská dráma Lily Lane
Manželské traumy je ťažké vypovedať, pokúsil sa o to režisér Bence Fliegauf
http://kultura.sme.sk/c/20254097/manzelske-traumy-je-tazke-vypovedat-pokusil-sa-o-to-reziser-bence-fliegauf.html
V Slovenskom raji sprístupnili jedinečnú roklinu
http://dromedar.zoznam.sk/cl/100195/1569077/Dockali-sme-sa--Po-40-rokoch-spristupnili-v-Slovenskom-raji-roklinu-Kysel
Szigetvár - Miesto posledného odpočinku osmanského vládcu Sulejmana I.
Po hrobe slávneho panovníka pátrali 450 rokov, našli ho
http://www.topky.sk/cl/13/1569433/Epochalny-objav-v-Madarsku--Po-hrobe-slavneho-panovnika-patrali-450-rokov--nasli-ho-
Sulejman Nádherný - Umierajúce maďarské mestečko prebúdza legenda o mŕtvom sultánovi
http://cestovanie.pravda.sk/mesta/clanok/404261-umierajuce-madarske-mestecko-prebudza-legenda-o-mrtvom-sultanovi/
Bitka pri Moháči
Deň, keď sa v strednej Európe skončil stredovek
https://dennikn.sk/552677/den-ked-sa-v-strednej-europe-skoncil-stredovek/
Mikuláš Zrínsky (Zrínyi) bol od r. 1561 kapitánom zámku Sigoť (Sziget), juhozápadne od Pätikostolia / Soliman Sulejman II. (1495-1566) zvíťazil pri Moháči (1526) a dobyl Budín (1541)
Anonym: Píseň o Sigetskem zámku
http://zlatyfond.sme.sk/dielo/96/Anonym_Pisen-o-Sigetskem-zamku/1
Hranice medzi Slovenskom a Maďarskom sa zmenia
Ústavným zákonom / Aj s Rakúskom a Poľskom
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/1096206-hranice-medzi-slovenskom-a-madarskom-sa-zmenia/
Orbán je v učebniciach dejepisu, socialisti protestujú
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-orban-sa-objavil-v-ucebnici/215824-clanok.html
Orbán bojuje s migráciou už aj v učebnici
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/405207-orban-bojuje-s-migraciou-uz-aj-v-ucebnici/
Rasistický novinár v Maďarsku dostal významnú národnú cenu
https://dennikn.sk/543355/rasisticky-novinar-v-madarsku-dostal-vyznamnu-narodnu-cenu/
Maďarské osobnosti vrátili vyznamenania po ocenení kontroverzného publicistu
22. augusta 2016 - (čtk / 444.hu)
Štyri desiatky maďarských osobností z oblasti politiky, ekonomiky, vedy a kultúry dnes oznámili vrátenie prestížneho štátneho ocenenia na protest proti tomu, že bol za zásluhy vyznamenaný aj kontroverzný publicista Zsolt Bayer. Tento novinár je známy nenávistnými antisemitskými a rasistickými prejavmi. Podľa médií Bayer patrí medzi priateľov predsedu vlády Viktora Orbána. K protestu maďarských prominentov sa pripojil napríklad predseda Federácie maďarských židovských obcí (Mazsihisz) András Heisler. „V žiadnom prípade by som nechcel byť v rovnakej spoločnosti ako Zsolt Bayer,” zdôvodnil Heisler na svojom facebookovom účte rozhodnutie vrátiť vyznamenanie, ktoré dostal v roku 2011. Bayer napríklad napísal, že pri represiách po rozpade Maďarskej republiky rád v rokoch 1919 a 1920 nebolo zabitých dostatočne veľa ľavičiarov a Židov. Terčom jeho rasistických výpadov sa opakovane stávajú aj Rómovia. Orbánova vládnuca strana Fidesz však Bayerovo vyznamenanie Maďarským záslužným krížom obhajuje. „Zsolt Bayer ako literát niečím prispel,” vyhlásil dnes podľa agentúry DPA hovorca poslaneckej frakcie Fidesz János Halász.
Visszaadottlovagkereszt-számláló
http://444.hu/2016/08/22/visszaadott-lovagkereszt-szamlalo
P. Hunčík vrátil maďarské vyznamenanie
26. augusta 2016 - (dennikn.sk)
„Ktokoľvek, kto v tejto krajine zrazí cigánske dieťa, činí správne v prípade, ak mu ani nenapadne zastaviť. V prípade, že máme šancu zraziť cigánske dieťa, rýchlo dupnime na plyn,” napísal v roku 2011 Zsolt Bayer. Tento maďarský publicista je aj blízky priateľ premiéra Viktora Orbána. - Nedávno ho v Maďarsku vyznamenali jedným z najvýznamnejších štátnych ocenení, Krížom rytierskeho rádu za celoživotné zásluhy. V krajine to vyvolalo odpor a pre vyznamenanie Bayera štátne ceny už prezidentovi vrátilo niekoľko desiatok osobností. Medzi nimi sú už aj dvaja slovenskí Maďari. „Názory, ktoré zastáva a prezentuje, sú pre mňa neakceptovateľné, lebo šíria nenávisť,” hovorí známy psychiater Péter Hunčík, ktorého v Maďarsku ocenili ešte v roku 2010 za jeho odbornú prácu a prínos k rozvoju slovensko-maďarských vzťahov. Hunčík pozná Bayerove protižidovské a protirómske výroky . „Toto vyznamenanie sa nazýva rytierskym,” vysvetľuje svoje rozhodnutie vrátiť ocenenie. „Rytier by sa takto vyjadrovať nemal. A keď sa takto rytier vyjadruje, potom nie som rytierom ja.” Svoje vyznamenanie sa rozhodol vrátiť aj novozámocký spisovateľ a básnik József Rokko Juhász, ktorého ocenili ešte v roku 2009. Bayer má blízko k vládnemu Fideszu, vlastní stranícky preukaz s číslom päť. Vo svojich komentároch zvykol nazývať Rómov zvieratami a nabádal na ich vraždenie. Židom podsúval zodpovednosť za zlý stav spoločnosti, migrantov a utečencov zase toto leto hádzal na smetisko ľudstva. Keď o Rómoch napísal, že „ostatní obyvatelia nemôžeme žiť so zvieratami, musí sa to vyriešiť, a to okamžite a akýmkoľvek spôsobom,” redakcia krajne pravicového denníka Magyar Hírlap dostala pokutu 250 000 forintov. Hunčík je presvedčený, že maďarské vládne kruhy si ocenením Bayera chceli otestovať, kam až môžu zájsť. „Skúšali, kam až môžu zájsť,” myslí si. „Ľudia ako ja nemôžu takéto niečo prehltnúť a mávnuť nad tým rukami. Toto je vec, čo prekročila hranice, ktoré by som mohol akceptovať.” Psychiater známy na Slovensku aj Maďarsku vraví, že Bayerove články dobre pozná. „Nikto nemôže povedať, že jeho vety sa vytrhli z kontextu,” hovorí Hunčík. Samotný Bayer na kritiku osobností veľmi nereagoval. Pre denník Népszabadság povedal, že takúto reakciu očakával a nie je to preňho nič prekvapivé. Keď mu novinári pripomenuli, že je cena za životný prínos nezlučiteľná s obvineniami z rasizmu, poznámke nerozumel. „Ako toto súvisí s vyznamenaním? Prečo by som sa ho mal vzdať? Vôbec tomu nerozumiem. Áno, Mediálna rada povedala, že moje texty sú vyhranené. A čo má byť?”
Letecké zábery z cesty okolo Slovenska
http://www.sme.sk/c/6928849/letecke-zabery-z-cesty-okolo-slovenska.html
Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz o slovenský pas 1466 ľudí
http://www.tvnoviny.sk/domace/1838113_zakon-o-obcianstve-je-v-platnosti-sest-rokov-kolko-ludi-uz-pripravil-o-slovensky-pas
Sviatok zakladateľa uhorského štátu
http://www.teraz.sk/zahranicie/budapest-madari-oslavuju-statny-s/213443-clanok.html
Slováci v Uhorsku
http://slovenske-uhorsko.blogspot.hu/
Nikto neokúsil zlý osud tak, ako Maďari
Prezident Áder predniesol v deň štátneho sviatku veľké slová
http://www.topky.sk/cl/11/1569555/Prezident-Ader-predniesol-v-den-statneho-sviatku-velke-slova--Nikto-neokusil-zly-osud-tak--ako-Madari
Orbánov Voldemort príde o imunitu
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/402692-orbanov-voldemort-pride-o-imunitu/
Baroková perla Maďarska
http://cestovanie.sme.sk/c/20242710/eger-je-barokova-perla-madarska.html
Západné Zadunajsko láka na dovolenku čoraz viac Slovákov
http://zena.sme.sk/c/20246671/za-dunajom-sa-skryva-dostupna-a-lieciva-dovolenka.html
9 menej navštevovaných slovenských hradov a zámkov, ktoré sa oplatí spoznať
https://soda.o2.sk/tema/priroda-slovenska/9-menej-navstevovanych-slovenskych-hradov-a-zamkov-ktore-sa-oplati-spoznat/
New York Times píšu o Slovensku, vychvaľujú tokajské víno
http://www.aktuality.sk/clanok/365878/new-york-times-pisu-o-slovensku-vychvaluju-tokajske-vino/
Používanie jazykov národnostných menšín
Správa o stave / Dotazník / Právne predpisy / Terminológia / Označenia obcí
http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/jazyky-narodnostnych-mensin/
Aký je rozdiel medzi protestmi pred Ficovým a Orbánovým domom?
http://www.aktuality.sk/clanok/362379/aky-je-rozdiel-medzi-protestami-pred-ficovym-a-orbanovym-domom/
Uber sa sťažuje v Bruseli na Orbána
http://www.etrend.sk/ekonomika/uber-sa-stazuje-v-bruseli-na-orbana.html
Virág Erdős: Moja vina a iné
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/401696-virag-erdos-moja-vina-a-ine/
Bugár odkazuje krikľúňom: Spamätajte sa
http://www.teraz.sk/slovensko/bugar-vyzyva-na-navrat-k-slusnosti/211215-clanok.html
Maďarské kúpaliská pár kilometrov od Slovenska
http://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/401524-madarske-kupaliska-par-kilometrov-od-slovenska-kolko-zaplatite-za-atrakcie/
Jaskyne aj tiesňavy
O najväčšie krasové územie v strednej Európe sa Slovensko delí s Maďarskom
http://cestovanie.sme.sk/c/20233090/slovensky-kras-ponuka-jaskyne-aj-tiesnavy.html
Sziget v nultý deň prilákal množstvo záujemcov
http://www.teraz.sk/kultura/madarsko-sziget-program/211776-clanok.html
Festival Sziget sa začal bombovým poplachom
http://www.teraz.sk/kultura/madarsko-festival-sziget-sa-zacal-mi/211582-clanok.html
Rihanna jedným z ťahákov festivalu Sziget
Na Starobudínskom ostrove aj Muse, Sia, David Guetta, Noel Gallagher's High Flying Birds, The Lumineers a iní / Slovensko bude na European Stage reprezentovať kapela Queer Jane
http://www.teraz.sk/kultura/madarsko-v-stredu-sa-zacne-festival-s/211335-clanok.html
Bratislavský festival približuje ľuďom kultúru menšín
http://www.dobrenoviny.sk/c/77771/bratislavsky-festival-priblizuje-ludom-kulturu-mensin
Na maďarskom úseku Dunaja by boli potrebné aspoň tri vodné stupne
http://www.teraz.sk/ekonomika/monitor-na-madarskom-useku-dunaja-by/210984-clanok.html
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
Slovenské Mŕtve more ako zlatá sliepka
http://www.oslovma.hu/index.php/en/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/986-slovenske-mtve-more-ako-zlata-sliepka
Na južných výbežkoch Pohronskej pahorkatiny v Podhájskej / Horúca minerálna voda svojim zložením sa vyrovná kvalite Mŕtveho mora a je jedinečná svojho druhu v celej Európe
https://www.facebook.com/oslovma/posts/999495320149444
Maďarský geopark verzus slovenský
Líšia sa najmä spôsobom dotácií a financovania štátom
http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/madarsky-geopark-verzus-slovensky-susedom-je-hej-kto-pomoze-nam.html
Erdogan vidí terorizmus klíčiť aj v maďarských školách
http://www.aktuality.sk/clanok/361920/komentar-zola-mikesa-ako-sa-erdogan-stratil-v-budapesti/
Láska nepozná hranice - „Rozumieme si aj bez slov“
Vzali sa, hoci rodnú reč svojho partnera ani jeden neovláda / Ona Maďarka z Nyíregyháze, on Slovák z Prešova / Zaľúbili sa do seba na jednej z umeleckých výstav
http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/foto-laska-nepozna-hranice-vzali-hoci-rodnu-rec-svojho-partnera-ani-jeden-neovlada.html
V Nitre sa začala výstavba automobilky Jaguar Land Rover
http://www.teraz.sk/ekonomika/v-nitre-sa-dnes-oficialne-zacala-vyst/217377-clanok.html
O prácu v automobilke Jaguar Land Rover sa uchádza 43 653 ľudí
http://www.teraz.sk/ekonomika/o-pracu-v-automobilke-jaguar-land-rover/211413-clanok.html
Investícia Jaguar je v EÚ výnimočná
http://www.teraz.sk/ekonomika/agrorezort-investicia-jaguar-je-v-eu/211450-clanok.html
Komárno
Foto: I. Fuhl
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1015382471894062
Dovolenka v Maďarsku
Kopce nehľadajte, zato vody dosť
http://cestovanie.sme.sk/c/20240142/madarsko-kopce-nehladajte-zato-vody-maju-dost.html
Čarovná dovolenka autom v Maďarsku
http://podkapotou.zoznam.sk/cl/1000618/1565955/Dovolenka-snov---carovna-dovolenka-autom-v-Madarsku
Dve tretiny Maďarov rátajú s tým, že na dôchodku budú musieť pracovať
http://www.teraz.sk/ekonomika/dve-tretiny-madarov-rataju-s-tym-z/210443-clanok.html
Legendárny maďarský brankár Király ukončil reprezentačnú kariéru
http://www.webnoviny.sk/futbal/clanok/1090011-brankar-kiraly-zavesil-reprezentacne-teplaky-na-klinec/
Nový automobilový závod v Maďarsku je dobrý signál pre investorov
http://www.teraz.sk/ekonomika/novy-automobilovy-zavod-v-madarsku-j/210181-clanok.html
Čoraz viac Maďarov chodí za prácou na Slovensko
http://www.cas.sk/clanok/432013/na-zapade-madarska-je-zufaly-nedostatok-pracovnych-sil-zamestnanci-sa-hrnu-na-slovenska/
Referendum namierené proti utečencom posilňuje Fidesz aj rasizmus
https://dennikn.sk/538891/manipulativne-referendum-posilnuje-fidesz-aj-rasizmus/
Odstúpi Orbán, ak bude referendum o kvótach neplatné alebo neúspešné?
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-opozicia-odstupi-orban-a/212956-clanok.html
Účasť na referende avizuje 42 percent Maďarov
http://www.teraz.sk/zahranicie/ucast-na-referende-proti-kvotam-aviz/212499-clanok.html
Dve strany budú spolu bojkotovať vládne referendum
http://www.teraz.sk/zahranicie/mszp-a-dk-budu-spolocne-bojkotovat-vl/212384-clanok.html
Vybudovať viac tranzitných zón a urýchliť azylový proces
http://www.aktuality.sk/clanok/365662/madarska-opozicia-pozaduje-urychlenie-azyloveho-procesu/
Fidesz: Plebiscit o utečeneckých kvótach je o zachovaní identity
http://www.teraz.sk/zahranicie/fidesz-plebiscit-o-uteceneckych-kvot/212764-clanok.html
Odkážme, aby aj oni vedeli
Maďarsko zaplavila nenávisť k Bruselu / Takto vyzerá kampaň proti kvótam
http://aktualne.atlas.sk/zahranicie/europa/obrazom-madarsko-zaplavili-emotivne-hesla-takto-vyzera-kampan-proti-kvotam.html
Europoslanec György Schöpflin (Fidesz) navrhuje odstrašiť migrantov prasacími hlavami
http://www.teraz.sk/zahranicie/europoslanec-navrhol-pouzit-prasacie-h/213846-clanok.html
Najlepším prostriedkom proti migrácii je zatvorenie hraníc, tvrdí maďarská vláda
http://svet.sme.sk/c/20238370/najlepsim-prostriedkom-proti-migracii-je-zatvorenie-hranic-tvrdi-madarska-vlada.html
Prieskum: Referenda proti kvótam by sa zúčastnilo 54 percent Maďarov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-referenda-proti-migracnym-k/211238-clanok.html
Výsledok referenda o kvótach by mal dostať formu zákona
http://www.teraz.sk/zahranicie/bakondi-vysledok-referenda-o-kvotach/211193-clanok.html
Maďari sa plánujú vzoprieť EÚ zákonom
http://www.etrend.sk/ekonomika/madari-sa-planuju-vzopriet-eu-zakonom.html
Fidesz sa bojí ohrozenia migračného referenda
„Ste za to, aby Európska únia mohla aj bez súhlasu maďarského parlamentu stanoviť povinné presídlenie nemaďarských občanov do Maďarska?”
http://aktualne.atlas.sk/zahranicie/europa/madari-nebudu-moct-zahranici-volit-listom-fidesz-boji-ohrozenia-migracneho-referenda.html
Ilegálnu migráciu do Európy odmieta 90 percent Maďarov
http://www.teraz.sk/zahranicie/prieskum-ilegalnu-migraciu-do-europy/209960-clanok.html
V Maďarsku je zdravotným rizikom, že migranti nespolupracujú
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-je-zdravotnym-rizikom-ze/209900-clanok.html
Maďarský expert na islam: V Európe sú moslimovia partnermi kresťanov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-expert-na-islam-v-europe-s/211009-clanok.html
V Budapešti si uctili obete rómskeho holokaustu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-minister-romsky-holokaust-j/209916-clanok.html
Veľká Ida si od cezhraničnej spolupráce s Maďarskom sľubuje rozvoj
http://www.teraz.sk/regiony/velka-ida-si-od-cezhranicnej-spolupr/209959-clanok.html
Fujara a slovenskí fujaristi
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/927-jan-janovic-fujara-a-slovenski-fujaristi
Pocta národnému nástroju
a spontánny faktor prirodzeného stmeľovania slovenskosti v tvorivých odkazoch predkov
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1965/dusa-fujary-2016-pocta-narodnemu-nastroju-a-spontanny-faktor-prirodzeneho-stmelovania-slovenskosti-v-tvorivych-odkazoch-predkov
Letná škola slovenského jazyka a kultúry
http://www.teraz.sk/regiony/na-studia-academica-slovaca-prisli-stu/209768-clanok.html
Studia Academica Slovaca
https://fphil.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/filozoficka-fakulta-uk/article/52-rocnik-studia-academica-slovaca/
52. ročník SAS
https://www.facebook.com/welovesas
https://www.facebook.com/oslovma/posts/994783013954008
V Maďarsku privítali slovenských policajtov, pomôžu na hraniciach
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-privitali-25-slovenskych-p/209759-clanok.html
V treťom kole voľby šéfa OSN skončil M. Lajčák druhý
http://www.teraz.sk/slovensko/v-3-kole-volby-sefa-osn-skoncil-m/214842-clanok.html
Hrozí hádka v koalícii pre dúhovú vlajku? Tvrdý odkaz Fica Lajčákovi
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/07/minister-lajcak-celi-tlaku-premiera-sns-rozhadala-koaliciu-duhova-vlajka.html
Lajčák hovoril na porade maďarských veľvyslancov o budúcnosti EÚ
http://www.teraz.sk/zahranicie/lajcak-na-hovoril-porade-madarskych/214837-clanok.html
Umelci krajín V4 podajú na Divadelnej Nitre správu o novej Európe
http://www.topky.sk/cl/13/1570919/Umelci-krajin-V4-podaju-na-Divadelnej-Nitre-spravu-o-novej-Europe
Z Horniakov na Dolniaky - Aradáč
https://www.youtube.com/watch?v=V0ZPd7dFUjY
Spomienky na presídlenie z Maďarska na Slovensko v roku 1947
Alžbeta Lóciová - https://www.youtube.com/watch?v=CcveTeG8IM0
https://www.youtube.com/watch?v=GUpLtxLVqlA
Helena Hovorková - https://www.youtube.com/watch?v=9N61MsilEWk
https://www.youtube.com/watch?v=AeLT6DTX5RU
Štefan Ročkár - https://www.youtube.com/watch?v=JqwjuAY5kJE
https://www.youtube.com/watch?v=DwiBItFvmxo
Zuzana Kohútová - https://www.youtube.com/watch?v=0eOMenxv6GI
Michal Majo - https://www.youtube.com/watch?v=xPqrVOGY5z0
https://www.youtube.com/watch?v=LKdImIbRJ-U
Alžbeta Beňová - https://www.youtube.com/watch?v=2ddUr9EjZlk
https://www.youtube.com/watch?v=YiZsICSmipM
Mária Karasová - https://www.youtube.com/watch?v=qTyb9cD06v4
Alžbeta Lehocká - https://www.youtube.com/watch?v=4lBdrRuSynE
https://www.youtube.com/watch?v=i-fClUO-Gok
Presídlenci v Matúškove - https://www.youtube.com/watch?v=aBnFscf2530
https://www.youtube.com/watch?v=hTsP20J7tqY
https://www.youtube.com/watch?v=r1gU8e58nVE
Anna Králiková - https://www.youtube.com/watch?v=cRLjSwYIhG0
Tri repatriantky z Horných Salíb - https://www.youtube.com/watch?v=LPjTQj5LJP0
Jaroslav Gofjár - https://www.youtube.com/watch?v=x6ohur34UII#t=0.922292
Andrej Danko v Oradei sa stretol s krajanmi
„Môžeme byť príkladom v komunikácii Slovákov a národnostných menšín“
2. septembra 2016 - (tasr)
Slovensko pri tom, akú vládu dnes má, môže byť príkladom v komunikácii štátotvorného národa a národnostnej menšiny. Vyhlásil to 2. septembra 2016 predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) v rumunskej Oradei, ktorú navštívil, aby sa stretol s krajanmi. „Je pre mňa obrovská životná skúsenosť byť vo vláde s predsedom strany patriacej k menšine. Keď nebude stáť vedľa seba Maďar, Slovák, Rumun, Poliak, Čech, v rámci EÚ nebudeme znamenať nič. Jediná cesta je stierať rozdiely a komunikovať,“ odporučil Andrej Danko. On sám je presvedčený, že Slovenská republika má vzorový vzťah k národnostným menšinám, aj keď je stále čo zlepšovať. Dankovi sa páči aj rumunský model, ktorý je podľa jeho slov hodný zapamätania. „Osemnásť rumunských poslancov je automaticky z národnostných menšín. Ja by som sa ani u nás nebránil, aby aspoň Rusíni, alebo aj iné národnostné menšiny, mali automaticky minimálne jedného poslanca,“ priznal. O úlohe európskych parlamentov všeobecne chce Danko diskutovať aj na októbrovom summite. „Už máme potvrdenie nadpolovičnej väčšiny predsedov európskych parlamentov, ktorí 6. októbra navštívia Bratislavu. Hlavné mesto Slovenska bude prvým miestom, kde sa otvorí debata o skutočnom zachovaní identity národných parlamentov, o vykryštalizovaní oblastí, v ktorých budú národné parlamenty jedinečné a oblastí, pri ktorých budú schopné prijímať rozhodnutia Európskeho parlamentu,“ avizoval. Danko sa tiež domnieva, že je potrebné prekonať odtrhnutie europoslancov od politík ich materských krajín. „Vyjasnenie si pozícií je jediná cesta, ako EÚ zachrániť,“ dodal.
Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) verí, že zástupcovia východnejších a chudobnejších štátov EÚ ukážu silným a väčším národom, že len priateľstvo, porozumenie, láska a vzájomná úcta zachránia EÚ a zabránia takým udalostiam, ako bol brexit. Vyhlásil to po rokovaní s predsedom rumunského parlamentu Florinom Iordachem v rumunskej Oradei. Danko chce podľa svojich slov zaviesť aj tradíciu stretávania sa predsedov národných parlamentov. “Našim mottom je zachovanie identity národných parlamentov a priblíženie sa v komunikácií s Európskym parlamentom. Hlavnou úlohou je zabrániť nárastu politiky, ktorá by rozbíjala EÚ,” zdôraznil s tým, že je povinnosťou politikov priblížiť európske štruktúry občanom jednotlivých krajín. Danko tiež vyjadril podporu Slovenska Rumunsku v jeho snahách o vstup do schengenského priestoru. V súvislosti s nedávnym výročím SNP zase poďakoval všetkým Rumunom za obeť, ktorú podstúpili v druhej svetovej vojne. “Osobitne ma teší, že v novodobej ére EÚ sme blízki partneri,” povedal Danko.
Predseda slovenského parlamentu tiež poďakoval Rumunsku, že miestnym Slovákom umožňuje milovať svoju reč a národ. “Ďakujem za vašu pohostinnosť, ktorú náš národ v Rumunsku dostáva a vyjadrujem obrovskú spokojnosť z toho, aké máme vzájomné vzťahy,” podotkol. Iordache zdôraznil, že v ťažkých situáciách a kľúčových momentoch boli Slováci a Rumuni spolu a takto musia pokračovať aj ďalej. “Myslím, že diplomaciou našich parlamentov možno nájsť spoločnú schodnú cestu. V rumunskom parlamente je zástupca slovenskej menšiny a aj toto prispieva k udržiavaniu vášho jazyka a tradícií,” zdôraznil. Danko na pracovnej návšteve Rumunska mal na programe otvorenie recepcie k štátnemu sviatku Deň Ústavy SR, ako aj účasť na Dňoch slovenského zahraničia. Predseda NR SR sa stretol aj so šéfom Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimírom Skalským a členom Poslaneckej snemovne rumunského parlamentu reprezentujúcim slovenskú menšinu v Rumunsku Adrianom Miroslavom Merkom.
Kovačická Detská svadba sa predstavila na Slovensku
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1930/kovacicka-detska-svadba-sa-predstavila-na-slovensku
10 faktov, ktoré ste nevedeli o Slovákoch v srbskej Vojvodine
http://kulturno.sk/10-faktov-ktore-ste-nevedeli-o-slovakoch-v-srbskej-vojvodine/
Prvá slovenská chmeľnica
Chmeľ na Dolnej zemi (v okolí Báčky) začali pestovať slovenskí prisťahovalci. / Keď sa po vzniku Československa na Slovensko vracali prví repatrianti z územia bývalej Juhoslávie, začal sa chmeľ pestovať aj v okolí Galanty, Trnavy a Piešťan.
http://www.vtedy.sk/chmel-zber-chmelnica-castkovce
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1032836090148700
Krajanská konferencia v Prahe
27. septembra 2016 - (tasr)
Česi žijúci v zahraničí budú mať možnosť diskutovať o svojich skúsenostiach so zachovaním národnej identity v kultúrnom a spoločenskom prostredí iného štátu. Na trojdňovej konferencii (28. až 30. 9.) v Prahe sa zúčastnia aj Česi žijúci na Slovensku, o živote krajanov a otázke identity bude hovoriť i predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Ján Varšo. „V diskusnom príspevku predstavím i aktivity nášho úradu v súvislosti so štátnou politikou SR vo vzťahu ku krajanom žijúcim v zahraničí,“ uviedol pre TASR Varšo. Pripomenul, že mesiac po pražskej konferencii sa podobné podujatie na uskutoční aj na Slovensku. „Na konci októbra zhodnotíme desať rokov od platnosti zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí,” informoval. Medzi rečníkmi pražskej konferencie bude v stredu (28. 9.) tiež dlhoročná predsedníčka Českého spolku v Košiciach Dagmar Takácsová. Jej príspevok má názov Medzi českou a slovenskou identitou. Český spolok v Košiciach bude mať zastúpenie aj v rámci kultúrneho programu konferencie, v ktorom vystúpi Ženský zbor Českého spolku v Košiciach.
Vznikne Rada vlády SR pre krajanské otázky
21. septembra 2016 - (tasr)
Starostlivosť o Slovákov žijúcich v zahraničí bude náplňou práce nového medzirezortného orgánu - Rady vlády SR pre krajanské otázky. Zriadenie stáleho poradného a koordinačného orgánu vlády navrhol minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraniční Ján Varšo. Jej vznik si podľa nich vyžiadalo plnenie úloh na úseku starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí. Rada bude mať na starosti strategické usmerňovanie výkonu štátnej politiky v tejto oblasti. Podľa vládou schváleného štatútu by sa tak malo dosiahnuť synergické riešenie krajanských záležitostí s vecne príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a ostatnými orgánmi štátnej správy. Rada napomôže aj pri efektívnej implementácii Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí do roku 2020. Na čele rady bude minister zahraničných vecí, jej ďalšími členmi budú štátni tajomníci ministerstva zahraničných vecí, ministerstva školstva, ministerstva kultúry, ministerstva vnútra a ministerstva financií. Rada bude mať tiež svojho tajomníka a sekretariát. Rokovať bude spravidla dva razy za kalendárny rok alebo podľa potreby.
Slovenských žiakov z Maďarska v duchovnom tábore v Marianke navštívil predseda ÚSŽZ Ján Varšo
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4158/slovenskych-ziakov-z-madarska-v-duchovnom-tabore-v-marianke-navstivil-jan-varso-predseda-uszz
Donald Warhola: Som rád, že strýkovo múzeum je práve v Medzilaborciach
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1976/donald-warhola-som-rad-ze-strykovo-muzeum-je-prave-v-medzilaborciach
Svetozár Hurban Vajanský, národovec trikrát súdne trestaný
Slovenský spisovateľ, publicista, literárny kritik a politik zomrel 17. augusta 1916 / Advokátsku skúšku zložil v Budapešti / V Segedíne bol uväznený za článok Hyenizmus v Uhrách /
http://zurnal.pravda.sk/portret/clanok/402266-svetozar-hurban-vajansky-narodovec-trikrat-sudne-trestany/
Poznaj svoje korene - Škola v prírode na Slovensku
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/24320-uspe-n-prv-turnus-koly-v-prirode-v-hronci
Letné tábory detí krajanov na Slovensku
- užitočný vklad ÚSŽZ do zveľaďovania slovenskosti najmladších generácií slovenského sveta
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4159/letne-tabory-deti-krajanov-na-slovensku--uzitocny-vklad-uszz-do-zveladovania-slovenskosti-najmladsich-generacii-slovenskeho-sveta
Cez Nadlak je...
Prehliadka sólistov slovenskej ľudovej piesne na Dolnej zemi / Pravidlá / Prihláška
www.oslovma.hu/XXX/CezNadlak.pdf
Báčsky Petrovec
Slovenské národné slávnosti / Čistá folklórna láska
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4155/cista-folklorna-laska-v-otvaracom-programe-55-sns-v-bacskom-petrovci
Dolnozemskí učitelia pracovne i slávnostne
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4156/dolnozemski-ucitelia-v-bacskom-petrovci-pracovne-i-slavnostne
Pozoruhodné výstavy
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1946/pozoruhodne-vystavy-kumstu-v-bacskom-petrovci
Banka 2016 - Folklórny festival Slovákov v Maďarsku
https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=995857153846594
50. Novohradské národnostné stretnutie a 20. Celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku 31. júla 2016 v obci Banka (Bánk) - Folklórna bohoslužba - Svadobný krojovaný sprievod - Galaprogram slovenských folklórnych skupín, súborov, ľudových hudieb a sólistov z Maďarska a zo Slovenska
Otčenáš - Sarvašan Tibor Mótyán spieva najznámejšiu modlitbu Pána
v biblickej češtine na folklórnej ekumenickej bohoslužbe 31. júla 2016 v obci Banka (Bánk) počas celoštátneho festivalu Slovákov v Maďarsku - oSlovMa-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/999000513532258/
Zábery Imricha Fuhla:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.995857153846594.1073742009.147596498672668&type=3
Slovákov v Maďarsku spojil v Novohrade folklór
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-novohrad-folklor/209523-clanok.html
Slovákov v Maďarsku spojil v Novohrade folklór na festivale v obci Banka
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1945/slovakov-v-madarsku-spojil-v-novohrade-folklor-na-festivale-v-obci-banka
oSlovMa-Fotogaléria:
2016 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.995857153846594.1073742009.147596498672668&type=3
2015 - https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=804667696298875
2014 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.620708814694765.1073741908.147596498672668&;type=1
2013 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.449368291828819.1073741850.147596498672668&;type=3
2012 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.303668526398797.64115.147596498672668&;type=1
Slovenské národnostné dni v Poľnom Berinčoku
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/24147-slavnostne-odovzdanie-slovenskeho-spolo-enskeho-domu-v-po-nom-berin-oku
Haluškový deň v Kondoroši
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/24281-kondhalu16
Slovenský dychový orchester na ZENIT-e
Na pozvanie Slovenskej samosprávy Békešskej Čaby zavítal do župného sídla Dychový orchester Základnej umeleckej školy z Považskej Bystrice, ktorý sa predstavil na XXX. hudobnom mládežníckom stretnutí a Medzinárodnej súťaži dychových orchestrov. Dychový orchester Základnej umeleckej školy Považská Bystrica v tomto roku oslávil 40. výročie svojho založenia. Jeho členmi sú žiaci, bývalí absolventi školy a učitelia. Počas svojej existencie vystupoval na rôznych kultúrnych akciách a súťažiach v rámci mesta, regiónu a tiež v zahraničí. Najväčšie úspechy dychového orchestra: je dvojnásobným víťazom súťaže „Pádivého Trenčín” (Slovensko), Zlota lira - prvá cena (Poľsko), Ostrava - prvá cena ( Česká republika). Repertoár orchestra je pestrý, vychádza z požiadaviek členov orchestra a zo širokých možností dychového orchestra. Dirigent orchestra: Marián Belobrad, umelecký vedúci orchestra: Mgr. art. Michal Bróska. Na slávnostnom vyhlásení výsledkov ktoré sa uskutočnilo na Námestí svätého Štefana členovia poroty, István Varga, Ferenc Németh, Zsolt Putnoki udelili orchestru Osobitnú cenu Župného mesta Békešská Čaba. (behir.hu)
Malá čabianska slovenskosť
Spolok ochranárov a skrášľovateľov mesta Békešská Čaba v rámci svojej programovej série Malá čabianska slovenskosť sa stretol 20. júla 2016 v Dome slovenskej kultúry, aby sa zoznámili jeho členovia s odbornou prácou Slovenského domu a Čabianskej organizácie Slovákov. Konateľka civilnej organizácie prednáškou, ilustrovanou obrazovým materiálom, prezentovala trojitú funkciu sídla, ktoré funguje aj ako regionálne stredisko Ústavu slovenskej kultúry v Maďarsku. Následne boli predstavené jeho odborné a záujmové krúžky. Výšivkársky krúžok Rozmarín sa prezentoval minivýstavou dolnozemských bavlnených a kožušníckych výšiviek spojených s odborným komentárom, slovenské gazdinky ukážkou prípravy a spracovania gágorčekov a napokon vo dvore sídla hudobné skupiny organizácie - spevokol Čabianska ružička a spevokol Orgován - predviedli ukážky zo svojho repertoáru pod vedením Ildiky Očovskej. V osobitnom bloku Ildikó Očovská s Gergő Marcellom priblížili začiatočné kroky obnovenia niekdajšej špičkovej citarovej skupiny Boleráz. Prítomní vedúci ďalších skupín ako sú Slovenský klub, Klub slovenských seniorov, ochotne odpovedali na položené otázky. Stretnutie sa skončilo symbolickým aktom, odovzdaním čabianskej kožušníckej výšivky z tvorby členky Judity Bartolákovej, ktorou organizácia poďakovala partnerom ich viacdesaťročí trvajúcu spoluprácu. (behir.hu)
In memoriam Gabriel Hattinger (1958-2016)
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/170-magyarul1-magyarul1/1364-in-memoriam-hattinger-klebasko-gabor
Národnostný politik, trojjazyčný básnik Gabriel Hattinger (Klebaško) sa narodil 30. októbra 1958 v rusínskej dedinke v Zemplínskych horách, v Komlóške. Základné vzdelanie získal v škole s vyučovacím jazykom slovenským v Novom Meste pod Šiatrom (Sátoraljaújhely) a na slovenskom gymnáziu v Budapešti (1973-1976). V roku 1991 inicioval založenie Organizácie Rusínov v Maďarsku, dlhé roky bol jej predsedom, zároveň členom Svetového regionálneho výboru Rusínov a členom komisie pre kodifikáciu rusínskeho jazyka. Po vzniku Celoštátnej rusínskej samosprávy sa stal jej prvým predsedom. Poéziu začal písať po maďarsky a po slovensky, jeho prvé básne vyšli v týždenníku Slovákov v Maďarsku Ľudové noviny, v časopise SME a v ročenke Náš kalendár. Neskôr začal tvoriť a publikovať aj v rusínčine (najmä v časopisoch Národné novinky a Rusin). Knižne debutoval trojjazyčnou zbierkou básní Nevedel som (Budapešť, 1993), potom v rusínčine vydal samostatnú zbierku básní Zakázaná hviezda (1994), trojjazyčnú prekladovú zbierku Nádej držať (1994) a neskôr niekoľko rusínskych, resp. rusínsko-maďarských básnických zbierok. Gabriel Hattinger (Klebaško) po dlhej a ťažkej chorobe nás navždy opustil 26. júla 2016. Česť jeho pamiatke!
http://www.mediaklikk.hu/video/domovina-2016-08-15-i-adas/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1005296709569305
Čaro maďarských hôr
Plešatý vrch Pilíš / Zážitok nielen z prírody, ale aj z kultúrnych pamiatok, z ktorých mnohé súvisia aj s miestnou slovenskou menšinou.
http://dianamarosz.blog.sme.sk/c/432458/caro-madarskych-hor.html
Medzinárodný festival Zlatý gaštan 2016
http://www.vtn-vranov.sk/vranov-medzinarodny-festival-zlaty-gastan-2016/
Fotogaléria:
https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1024092157689760
Medzinárodný festival populárnej piesne 9. septembra 2016 / Zopakuje sa aj v Rzeszowe
http://presov.korzar.sme.sk/c/20268695/zlaty-gastan-udelil-cenu-publika-spevacke-z-polska.html
Fanni Pénzeliková z Mlynkov (Pilisszentkereszt) spieva skladbu Johna Legenda All of Me - oSlovMa-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1023851247713851/
Na medzinárodnom festivale modernej hudby vo Vranove nad Topľou slovenskú národnostnú mládež žijúcu v Maďarsku zastupovala Fanni Pénzeliková. Mladá nadaná speváčka z Mlynkov, ktorá sa na festivale zúčastnila na pozvanie a s podporou Slovenskej samosprávy v Mlynkoch, svoju úlohu zvládla na vysokej úrovni a bola pozvaná na nasledujúci hudobný festival, ktorý sa bude konať v poľskom Rzeszowe. Gratulujeme!
Kamila Mokrzycka (Rzeszów): Kayah & Goran Bregovic Prawy do lewego - Zlatý gaštan vo Vranove nad Topľou / Medzinárodný festival populárnej piesne 9. septembra 2016 / Cena publika - oSlovMa-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1025899697509006/
Zo zbierky Laca Klausa „Vďaka“
(Básne spod Pilíša, 2001)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/loco_klaus_vdaka.doc
https://www.facebook.com/oslovma/posts/997847233647586
Z pozostalosti Jozefa Majniča (1922- 2013)
Náš Jóži báči 72 rokov spieval slovenské pašie / Ľudový spevák a rozprávač, významný rodák obce Mlynky (Pilisszentkereszt) sa mimoriadne zaslúžil o zachovanie materinského jazyka a kultúrnych hodnôt pilíšskych Slovákov.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/983-jozef-majni-72-rokov-spieval-slovenske-paie
Spomienka na Jozefínu Hontiovú Klányiovú a stretnutie štipendistov v XIV. obvode Budapešti
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/24289-spomienka-na-jozefinu-hontiovu-klanyiovu-a-stretnutie-tipendistov?month=10&year=2016
Stretnutie pilíšskych obcí v Huti
Slovenská samospráva v Huti usporiadala 27. augusta 2016 Stretnutie pilíšskych obcí. Po svätej omši v miestnom katolíckom kostole sa v kultúrnom programe predstavili slovenské kultúrne telesá regiónu. - Foto: Imrich Fuhl:
https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1013466268752349
2014 - https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=636655049766808
2012 - https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=311168425648807
http://oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/847-hu-a-chu-chutn-slovensk-ivot-v-maarsku
2011 - http://hu.fotoalbum.eu/fuhl/a644948/slideshow
http://oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura/457-chu-slovenskeho-slova-v-maarsku
Huť / Pilisszentlélek - http://www.oslovma.hu/pilis-slovak.hu/osady/14-telepuelesek/28-hut
Ženský spevácky zbor v Číve
27. augusta 2016 na stretnutí pilíšskych obcí v Huti (oSlovMa-video):
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1015643815201261/
Audio (mp3):
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/_multimedia/piliscsevi_szlovak_asszonykorus/
Pieseň Pilíšska kasáreň v podaní členov Kultúrneho spolku Pre Mlynky
27. augusta 2016 na stretnutí pilíšskych obcí v Huti - Tímea Galdová, Mária Németová Bakaiová, Levente Galda, Alžbeta Galdová, Kata Kőrišová a Peter Berec (oSlovMa-video):
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1015753858523590/
X. Kláštorný festival Pilíšanov
12. a 13. augusta 2016 na prírodnom javisku pri ruinách niekdajšieho kláštora v Mlynkoch - Zábery I. Fuhla:
https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1003510269747949
Pilíšska kapela - Neďaleko od Trenčína
12. augusta 2016 v Mlynkoch (Pilisszentkereszt) - oSlovMa-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1002385059860470/
Pri spoločnom stole Pilíša
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/24280-pri-spolo-nom-stole-pili-a
https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1025968380835471
Národnostné popoludnie v Pilíšskej Čabe
13. augusta 2016 v Parku predkov - Foto: I. Fuhl
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1003598669739109.1073742011.147596498672668&type=3
M. Hubacsek  B. Babicsek: Horela lipka, horela
- Trnky (Čív / Piliscsév) - Národnostné popoludnie v Pilíšskej Čabe 13. augusta 2016 - oSlovMa-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1004084109690565/
XV. Medzinárodný národnostný festival v Kerepeši
V dodnes aj Slovákmi obývanej obci Kerepeš pri Budapešti 3. septembra 2016 usporiadali v poradí už XV. Medzinárodný národnostný festival. Po kultúrnych, zábavných a športových programoch sa konala slovensko-maďarská omša v miestnom katolíckom kostole sv. Anny. Účastníci festivalu sa potom v krojovanom sprievode premiestnili na športové ihrisko, kde po privítacích prejavoch nasledoval pestrý program miestnych a hosťujúcich kultúrnych telies. - oSlovMa-Fotogaléria:
https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1019699728129003
Z vystúpenia malotarčianskeho folklórneho súboru Pannónia
3. septembra 2016 na XV. Medzinárodnom národnostnom festivale v Kerepeši - oSlovMa-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1019790124786630/
Súťaž vo varení halušiek
Haluškový festival vo Veňarci / 10. septembra 2016 - Foto: Imrich Fuhl
https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1026995604066082
www.oslovma.hu/XXX/VenHal16.pdf
https://www.facebook.com/events/950672698301748/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/998943793537930
Archív:
2015 - https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=823892667709711
2014 - https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=644624658969847
2013 - https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=469818339783814
2012 - https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=316232205142429
2011 - http://hu.fotoalbum.eu/fuhl/a641293/slideshow
Pre pedagógov slovenských národnostných škôl v Maďarsku
http://www.slovaci.hu/images/stories/POZV%C3%81NKA.pdf
Rozvoj učebných pomôcok
http://www.slovaci.hu/index.php/sk/projekty/57-tamop/b-tamop-3-4-1-11-1-2012-0001/436-rozvoj-u-ebn-ch-pom-cok-pre-slovenske-kolstvo-ii-etapa
Pred 20 rokmi vyšlo prvé číslo časopisu Budapeštiansky Slovák
www.oslovma.hu/XXX/BpSlovI1.pdf
Stavební robotníci zo Slovenska v Budapešti
http://oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/897-stavebni-robotnici-zo-slovenska-v-budapeti
Súbeh Slovenskej samosprávy Peštianskej župy
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/24191-pezusu16
Genetik, mikrobiológ a pedagóg Matej Šipický
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/159-nazory2-nazory2/1092-genetik-mikrobiolog-a-pedagog-matej-ipick
Slovanské / slovenské korene vzniku Uhorska
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1460/historia-a-polemika-slovanske-slovenske-korene-vzniku-uhorska
Denníky slovenského vojaka z prvej svetovej vojny
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1031412250291084
Ako sa dá objaviť literárny a historický poklad ● Na začiatku bol článok Jána Jančovica uverejnený na portáli oslovma.hu ● V týchto dňoch sa dostala na pulty slovenských a zahraničných kníhkupectiev zaujímavá knižka ● Samuel Činčurák: Vojna. Malé poznámky z môjho života na bojišti v rokoch 1914-1918
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/1366-denniky-slovenskeho-vojaka-z-prvej-svetovej
Na začiatku bol článok uverejnený na našom portáli:
Samuel Činčurák - Náboženský spisovateľ z Pivnice
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1211-s-inurak-naboensk-spisovate-z-pivnice
Vydané denníky slovenského vojaka z prvej svetovej sú obdobou Švejka
http://www.teraz.sk/kultura/vydane-denniky-slovenskeho-vojaka-z-1/217900-clanok.html
Slovenské volejbalistky zdolali Francúzsko, Maďarsko aj Rakúsko
Na turnaji Savaria Cup v Szombethelyi nestratili ani set
http://sport.sme.sk/c/20248786/na-turnaji-nestratili-ani-set-slovenky-ovladli-savaria-cup.html
Pitvaroš a Pitvarošania
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/pitvaros/pitvaros_a_pitvarosania/pages/000_bibliografickych_udajov.htm
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1032490366849939
Obec Pitvaroš predstavuje mladú osadu, ktorá vznikla v poslednej etape osídľovania Dolnej zeme, a to na majetku kráľovskej komory. Založilo ju 175 slovenských rodín, ktoré prišli z Nadlaku (dnes Rumunsko) v marci r. 1816. Slovenský charakter obce sa výrazne zmenil na jar 1947, kedy sa väčšina pitvarošských rodín presídlila do Československa v rámci výmeny slovenského a maďarského obyvateľstva. Dvojjazyčná publikácia Pitvaroš na starých fotografiách nadväzuje na monografiu Pitvaroš a Pitvarošania vydanú v rokoch 2007 a 2008. Na tematicky roztriedených starodávnych fotografiách veľký podiel osôb, domov a udalostí je identifikovaných, a neraz doplnených aj o rozširujúce informácie. Autormi publikácie sú potomkovia Pitvarošanov: Michal Kožuch, Juraj Majo, Branislav Krnáč, Sallainé Szuda Zsuzsanna, Anna Kakvicová, Miroslav Kožuch. Publikáciu vydal Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku. Publikáciu si môžete kúpiť za 7.500 forintov (vrátane 2 ks dvd) v sídle Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (1114 Budapest, Fadrusz u. 11/A) alebo regionálnom stredisku ÚKSM v Slovenskom Komlóši (5940 Tótkomlós, Liszt F. u. 15.), taktiež si ju môžete objednať na adrese uksm@slovaci.hu. Záujem o kúpu publikácie počas prezentácie prosím avizovať najneskôr do 3.10. 2016 (pondelok). Tešíme sa na Vašu účasť! - Katarína Király / riaditeľka / Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku / 1114 Budapest, Fadrusz u. 11/A / Mobil: + 36 30 657 1976 / E-mail: uksm@slovaci.hu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1038199829612326
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1032490366849939
Karel Gott: Maďarská suita (1973)
https://youtu.be/YAj5KJ6k42U
Z valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/24328-r-chle-a-kon-truktivne-z-valneho-zhroma-denia-cssm
Olympijské hry v Rio de Janeiro
Štvorkajak získal striebro pre Slovensko na 1000 m
http://www.teraz.sk/sport/rio-k4-striebro/213487-clanok.html
Rýchlostná kanoistika: Maďarky získali zlato v K4 na 500 m
http://sport.aktuality.sk/c/232592/rio-2016-rychlostna-kanoistika-madarky-ziskali-zlato-v-k4-na-500-m/
Fenomenálny chodec Matej Tóth získal zlato
http://www.teraz.sk/sport/mame-dalsiu-medailu-z-ria-fenomenal/213342-clanok.html
Dojatý tréner: Splnili sa mi všetky sny
http://www.teraz.sk/sport/oh2016-atletika-dojaty-spisiak/213391-clanok.html
Len choď svojím tempom
http://www.teraz.sk/sport/oh2016-atletika-tothove-preteky-zivot/213393-clanok.html
Ohlasy na Tóthov historický triumf
http://www.teraz.sk/sport/oh2016-atletika-malik-na-tothov-uspe/213350-clanok.html
Slovenské zlato z Ria
Slovenskí deblkanoisti Ladislav a Peter Škantárovci sa stali olympijskými víťazmi vo vodnom slalome.
http://www.teraz.sk/sport/fantasticki-skantarovci-v-riu-vypad/211771-clanok.html
Slovensko má prvú medailu: Vodnoslalomár Beňuš získal striebro
http://www.teraz.sk/olympijske-hry-2016/slovensko-ma-prvu-medialu-ziskal-ju/211345-clanok.html
Maďarská plavkyňa v Riu opäť dominovala. Má už druhé zlato
http://sport.aktuality.sk/c/229573/rio-2016-plavanie-druha-zlata-hosszuovej-jefimovova-strieborna/
Plavkyňa Hosszúová získala olympijské zlato vo svetovom rekorde
http://www.24hod.sk/oh2016-plavkyna-hosszuova-ziskala-olympijske-zlato-vo-svetovom-rekorde-cl454330.html
Szászová vybojovala v korde prvú zlatú pre Maďarsko
http://www.dobrenoviny.sk/c/77466/oh2016-szaszova-vybojovala-v-korde-prvu-zlatu-pre-madarsko
Maďarská televízia zamlčala meno plavkyne z tímu utečencov, hoci vyhrala
Opozícia hovorí o cenzúre / Ako za socializmu
http://www.zenyvmeste.sk/madarska-televizia-zamlcala-meno-plavkyne-z-timu-utecencov--hoci-vyhrala
Stalo sa vtedy... - Slovenskí športovci pod kruhmi letnej olympiády
http://www.vtedy.sk/slovenski-sportovci-pod-kruhmi-letnej-olympiady
Ľudové noviny / Týždenník Slovákov v Maďarsku
Staršie čísla: http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/starsie-cisla-novin/tlac-verz-pdf
http://www.luno.hu/images/pdf/2016/37-2016.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1036987516400224
Obsah (č.37/2016): Namiesto editoriálu: Ticho / Slovo má Alžbeta Hollerová Račková / Štátny sviatok s predsedami parlamentov / Na prahu nového školského roku / Komlóšske dni s pestrou kyticou programov / Národnosti v Novej Pešti / Hornopeťančania oslavovali / Folklórny festival v Kétšoproni / Upevňovanie kolektívu sarvašskej školy / Kremnické Gagy 2016 očami Gregora Bacsu / Letná škola na Slovensku / Nezabudnuteľné duchovné chvíle na Slovensku / Jozef Banáš: Kde som mal hlavu... / Na voľné chvíle: vtipy, osemsmerovka / Prešporský piknik druhýkrát pri Dunaji / Medzinárodný národnostný festival v Kerepeši
http://www.luno.hu/images/pdf/2016/36-2016.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1031629530269356
Obsah (č.36/2016): Slovo má Csilla Rászosková / Redakcia Ľudových novín hľadá spolupracovníka / Stretnutie pilíšskych slovenských osád v Huti / Juraj Ando dostal cenu Ferenca Móru / Sústredenie zboru Ozvena na Slovensku / Vzácna návšteva spoza hraníc v Šáre / Speváci zo Slovenska (aj) v Išasegu / Návšteva Dengelegčanov vo Vidinej / Mladí Slováci opäť obsadili Alžbetin háj / Absolventi jazykovej skúšky prehovorili… / Matku Terezu vyhlásil Vatikán za svätú / Torta krajiny 2016 - Zelené zlato Őrségu / Jozef Banáš: Kde som mal hlavu... / Na voľné chvíle: vtipy, tajnička / Ekumenická hodina modlitieb v Čemeri / Lúčime sa s letom...
http://www.luno.hu/images/pdf/2016/35-2016.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1026661914099451
Obsah (č.35/2016): Namiesto editoriálu: Odkotúľal sa im liek? / Slovo má Estera Kisová / Anketa: obľúbené slovenské knihy, obľúbení autori / Národnostný deň v Alkári / Jablkový deň v Čabasabady / Spomienková oslava v Pilíšskej Čabe / Sarvašania so Slovákmi v Bukových vrchoch / Biblické tábory našich detí / Krajanské leto 2016 / Týždeň venovaný slovenčine / Jedinečný evanjelický kostol vo Vacove / Nekritizujte vzhľad svojich dcér... / Veronika Šikulová: Cesta / Na voľné chvíle: vtipy, detská krížovka / Jarmočná atmosféra na Budínskom hrade / Szalay, Sokol a Picasso v Budapešti
http://www.luno.hu/images/pdf/2016/34-2016.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1020170338081942
Obsah (č.34/2016): Súbeh Slovenskej samosprávy Peštianskej župy / Slovo má Zuzana Kučerová / Mosty - preklenúť bariéry / Výlet do Vysokých Tatier / 22. Dedinský deň v Orosláni / Tanečný súbor Dúha v Oraviciach / Osobnosti: Anton Grasalkovič / Národopisný tábor vo Veľkom Bánhedeši / Komlóšski žiaci v táboroch na Slovensku / V Irminčoku zase zneli citary / Nížania na oboch stranách Dunaja / Gréckokatolícky chrám v Lukove-Venécii / Môže pes nahradiť dieťa? / Veronika Šikulová: Sfumato / Dana Podracká: Čistenie striebornej tácne / Na voľné chvíle: Vyhodnotenie krížoviek, krížovka / X. Kláštorný festival Pilíšanov / Po festivale Sziget 2016
http://www.luno.hu/images/pdf/2016/33-2016.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1014798275285815
Obsah (č.33/2016): Slovo má Katarína Bacsóová Lukácsová / Redakcia Ľudových novín hľadá spolupracovníka / Slovenské národné slávnosti v Báčskom Petrovci / Stretnutie speváckych zborov vo Vágašskej Hute / Letný výlet speváckeho zboru Čabianska ružička / Letný kultúrny večierok s Tremolom / Potulky vo svete dychovej hudby / Oslava osídlenia obce v Šámšonháze / Divadelné tábory Slovenského divadla Vertigo / Augustová omša v rodinnej atmosfére / Prečo odpadávame a ako pomôcť v mdlobách? / Veronika Šikulová: Ďalšia tehla v lufte / Na voľné chvíle: vtipy, sudoku / Čuvárske oslavy v znamení zmierenia / Prechádzky Čiernou Horou
http://www.luno.hu/images/pdf/2016/32-2016.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1009786402453669
Obsah (č.32/2016): V Novom Meste pod Šiatrom hľadajú slovenčinára / Pred 22. Orosláňskym dedinským dňom / Slovo má Imrich Novák / Na 50. folklórnom festivale v Banke / Sarvaš je už polstoročie mestom / Vacovská mozaika / E. Kováčová, mladá umelkyňa moderného tanca / Mladí citaristi v Pusztaföldvári / Tábor kuchárikov v Slovenskom Komlóši / Mladí námorníci zakotvili v Neszmélyi / Biblický tábor na Slovensku / Svetové dni mládeže v Krakove / Leto preskúša aj srdce / Jozef Špaček: Lekcia z tvorivosti / Na voľné chvíle: Chuck Norris, vtipy / Oddychovať sa dá aj bez mora / Jubilejný festival v obrazoch
http://www.luno.hu/images/pdf/2016/31-2016.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1003938569705119
športovo / Slovo má V. Gerstmárová Ecseriová / Anketa: Obľúbené kraje našich Slovákov / Spomienková slávnosť na počesť J. K. Viktorína / Stretnutie dopisovateľov v Mlynkoch / Oslavy výročia Slov. Komlóša aj za hranicami / Ocenené maľby čabianskej učiteľky Zity Berkiovej / Sarvašské deti v Malej Fatre / Bilingválna škola pre krajanov na Slovensku / Rímskokatolícky kostol v Hervartove / Z abecedy správnej grilovačky / Chladnička ublíži paradajkám aj jablkám / Katarína Wieserová: Keď život znamená peklo... / Na voľné chvíle: vtipy, sudoku / Spomienková výstava Tibora Nyilasiho v Kestúci / Tenisový triumf Slovákov v Budapešti
http://www.luno.hu/images/pdf/2016/30-2016.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/999083220190654
Obsah (č.30/2016): Namiesto editoriálu - Tuláci s mobilom / 1 otázka - 1 odpoveď: M. Kengyelová Matejdeszová / V. Evanjelické cirkevné dni v Békešskej Čabe / Na potulkách Prešovským krajom / Šápovčania navštívili Istropolis / Išasegčania na Kechneckých dňoch / Neohrozene v službách cirkvi a národa / Sila tradícií - Národopisný tábor v Sarvaši / O IV. Detskej krajanskej univerzite / Slovenské služby Božie v Cinkote / Variabilný nábytok a bytové doplnky / Katarína Wieserová: Keď život znamená peklo... / Na voľné chvíle: krížovka, vtipy / Z letných aktivít Slovákov v Pilíšskej Čabe / Desať mladých v Liptove
http://www.luno.hu/images/pdf/2016/29-2016.pdf
		https://www.facebook.com/oslovma/posts/995519250547051
Obsah (č.29/2016): 1200 áut bez pasažierov / Slovo má Ján Fuzik / Deň zahraničných Slovákov v Bratislave / Prívetivosť regiónov v Alkári / Sklárstvo, pálenie uhlia a ďalšie remeslá / Slávnosť v záhrade madagaskarského konzulátu / Rétšág opäť v strede pozornosti / Žatevné huncútstva Potôrčanov za Ipľom / Celoštátny slovenský národopisný a tanečný tábor / Slovenský tábor v Sudiciach / Prvý kompletne vytlačený slovenský preklad Biblie / Žena a spoločnosť: Deti a chudnutie / Robert Žilík: Bača Korytársky / Knižná revue o novej zbierke G. Papučka / Gregor Papuček: Osud človeka / Na voľné chvíle: vtipy, sudoku / Speváci a tanečníci z troch štátov vo Fizéri / Mlynčania pod Poľanou v Detve
http://www.luno.hu/images/pdf/2016/28-2016.pdf
		https://www.facebook.com/oslovma/posts/994603753971934
Obsah (č.28/2016): Slovo má veľvyslanec Rastislav Káčer / Na Dni Slovákov v Maďarsku / Vyznamenaní Za našu národnosť / Galaprogram Dňa Slovákov v Maďarsku / Deň Slovákov v Maďarsku naším fotoobjektívom / Priateľská návšteva z Bratislavy / Výlet budapeštianskych dôchodcov v Budaörsi / Tábor budapeštianskych žiakov v Mojmírovciach / Jubilejný remeselnícky tábor v Békešskej Čabe / Slávnostná bohoslužba v Pitvaroši / Ako najlepšie využiť dovolenku / Jozef Špaček: Gabriel Škrupinka / Na voľné chvíle: vtipy, Chuck Norris / Mozaika: Čorvášania na Slovensku
Ľudové noviny hľadajú spolupracovníka
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/24188-spolupluno
Správy Slovenského inštitútu v Budapešti
mzv.sk/sibudapest - Program Slovenského inštitútu v Budapešti
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCyXlRO6ee9uTtOGehqlvXvA/videos
Sídlo inštitútu: 1088 Budapešť, Rákóczi út 15. - Otváracia doba: pond.-štvrtok 10-16, piatok: 10-14 - Telefón: (+36 1) 327 4000 - www.mzv.sk/sibudapest - si.budapest@mzv.sk
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/kultura/157-kultura3-kultura3/484-spravy-slovenskeho-intitutu-v-budapeti
Historický kalendár
29. septembra
Meniny má Michal
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/651141231651523/?type=3&theater
26. septembra
- Európsky deň jazykov vyhlásila Rada Európy počas Európskeho roka jazykov 2001
http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sk-SK/Default.aspx
https://www.facebook.com/oslovma/posts/829893240442987
26. septembra 1945
Zomrel maďarský hudobný skladateľ, klavirista, pedagóg a etnomuzikológ Béla Bartók / https://sk.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9la_Bart%C3%B3k / Zbieral a študoval ľudové piesne okolitých národov / 15.000 záznamov ľudových piesní z rôznych krajín, z toho asi 3200 slovenských / Kombinoval ľudovú a tradičnú hudbu s modernistickými postupmi, z čoho vznikali unikátne hudobné diela...
http://www.teraz.sk/magazin/vyrocie-umrtia-skladatel-bela-bartok/157379-clanok.html
Szoborcsoport Bartók Béláról Rákoskeresztúron:
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/190-archiv-magyarul-archiv-magyarul/546-szoborcsoport-bartok-belarol-rakoskereszturon
https://www.facebook.com/oslovma/posts/830058270426484
19. septembra 1953
v Bratislave umrel Ľudovít Jaroslav Hrdlička (narodil sa 15. 3. 1873 v Nadlaku) - Vynikajúci obranca národnostných práv dolnozemských Slovákov / Tŕňom v oku maďarským šovinistom / Obviňovaný z panslavizmu / Komlóšania sa chceli pripojiť k Rumunsku / Na kongrese menšín v Ženeve iba separátne
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/165-historia2-historia2/1088-obviovan-z-panslavizmu-doil-na-slovensku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1031288030303506
17. septembra 1891
Zomrel vo Viedni fyzik, matematik a vynálezca v oblasti fotografie Jozef Maximilián Petzval. Ako prvý exaktne vypočítal konštrukciu fotografického portrétneho a krajinárskeho objektívu, objavil zákony, ktorými sa riadi optika a urobil matematický výpočet korekcie optických sústav. Narodil sa 6. 1. 1807 v Spišskej Belej.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Maximili%C3%A1n_Petzval
J. M. Petzval žil v XI. obvode Budapešti (v Novom Budíne), kde je po ňom pomenovaná ulica a nachádza sa tu aj pamätná tabuľa. - „Podmanil som svetlo, mám ho v hrsti, ale na svete je ešte stále veľa tmy.“
http://snn.sk/teraz_sk_99732/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/826108894154755
17. septembra 1861
Zomrela v Budapešti grófka Terézia Brunšviková (Brunswicková), organizátorka detských opatrovní a ženského hnutia. Bola zakladateľkou prvej dievčenskej priemyselnej školy v Uhorsku, propagátorka polytechnickej výchovy žien. Rozvinula zásady, obsah a metódy predškolskej výchovy škótskeho pedagóga S. Wilderspina. Narodila sa 27. 7. 1775 v Bratislave.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/826105327488445/?type=1
15. septembra
Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorú pápež Pavol VI. vyhlásil v roku 1966 za hlavnú Patrónku Slovenska.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sedembolestn%C3%A1_Panna_M%C3%A1ria
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1028197763945866/?type=3&theater
13. septembra 1831
Zomrel v Ostrihome kardinál Alexander Rudnay, uhorský prímas a veľký podporovateľ slovenských emancipačných (jazykových a kultúrnych) snáh. Narodil sa 4. 10. 1760.
„Slovák som, a keby som bol i na stolci Petrovom, Slovákom zostanem.“
Ostrihomskú baziliku dal postaviť Slovák
http://www.cas.sk/clanok/284286/arcibiskup-a-kardinal-alexander-rudnay-ostrihomsku-baziliku-dal-postavit-slovak.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/824223831009928
12. septembra 1855
v Békešskej Čabe zomrel Ján Haan, popularizátor prírodných vied a nových metód v poľnohospodárstve
Vyorali hlboké dolnozemské brázdy
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1127-haanovci-vyorali-hlboke-dolnozemske-brazdy
6. septembra 1828
Zomrel v Príbelciach evanjelický kňaz, historik, národovec a prírodovedec Daniel Petian.
Otec vrchov novohradských
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/960-juraj-natan-petian-otec-vrchov-novohradskch
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1020650244700618/?type=3&theater
2. septembra 1926
sa narodil národnostný politik a diplomat Juraj Bielik - Z Békešskej Čaby do Budapešti, Bratislavy a Prahy - Antifašistický front Slovanov / Zväz Slovanov v Maďarsku / Zväzu demokratických Slovákov v Maďarsku - „Robili sme čo sa dalo, často aj napriek zákazom...”
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/153-politika1-politika1/1365-pred-90-rokmi-sa-narodil-juraj-bielik-1926-2008
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1009744329124543
1. septembra
Štátny sviatok Slovenskej republiky - Deň Ústavy SR
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava_Slovenskej_republiky_%281992%29
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1016817045083938/?type=3&theater
29. augusta 1749
Zomrel v Bratislave polyhistor, organizátor vedeckého výskumu v Uhorsku, autor učebníc a encyklopedického diela o historicko-zemepisných poznatkoch celého Uhorska, rektor evanjelického gymnázia a kňaz evanjelickej cirkvi Matej Bel. Narodil sa 22. 3. 1684.
Veľká ozdoba Uhorska z Očovej
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1152-veka-ozdoba-uhorska-z-oovej-matej-bel
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1014182505347392/?type=3&theater
29. augusta
Štátny sviatok SR - Výročie Slovenského národného povstania (1944)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_povstanie
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1014177765347866
29. augusta 1992
Poslanci SNR prijali verejným hlasovaním Ústavu SR
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava_Slovenskej_republiky_(1992)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1014167555348887/?type=3&theater
27. augusta 1936
sa narodila bývalá poslankyňa a podpredsedníčka maďarského parlamentu, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku a riaditeľka budapeštianskej slovenskej školy Mária Jakabová-Šingeľová - autorka devätnástich slovenských učebníc pre základné a stredné školy a mnohých štúdií v oblasti pedagogiky. Jej kniha, v ktorej sa venuje postaveniu slovenskej národnosti, vyšla v roku 1995 pod názvom Slová za nás a o nás. - Rozsiahlejší rozhovor s Máriou Jakabovou-Šingeľovou prináša Náš kalendár na rok 2016. K jej narodeninám aj v mene našich čitateľov blahoželáme!
www.oslovma.hu/XXX/MarJaSin.rtf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1012866228812353
27. augusta 1999
Dohodu v otázke výstavby mosta cez Dunaj medzi Štúrovom a Ostrihomom dosiahli na stretnutí v Blahovej pri Dunajskej Strede slovenský premiér Mikuláš Dzurinda a jeho maďarský partner Viktor Orbán.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/462248507207464/?type=3&theater
27. júla 1775
Narodila sa v Bratislave zakladateľka materských a dievčenských škôl, grófka Mária Terézia Brunšviková (Brunswicková), ktorá otvorila v Budíne prvú detskú opatrovňu v monarchii a jej zásluhou vznikla aj prvá dievčenská priemyselná škola v Uhorsku. Často sa zdržiavala v Dolnej Krupej a priatelila sa napríklad s nemeckým hudobným skladateľom Ludwigom van Beethovenom. Zomrela 17. 9. 1861.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/801636379935340/?type=1
28. júla 1849
Uhorský parlament v Segedíne prijal národnostný zákon, ktorý zaručoval jazykové práva nemaďarským národom v nižších úradoch, na súdoch a na školách. Prijal aj zákon o emancipácii Židov.
28. júla 1914
Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Srbsku, čím sa začala prvá svetová vojna. Vojna sa skončila 7. 11. 1918, keď bola nariadená všeobecná demobilizácia rakúsko-uhorských armád.
29. júla 1793
Narodil sa evanjelický farár, národný buditeľ, slavista, obrodenecký básnik, filozof, filológ a etnograf Ján Kollár, ideológ slovanskej vzájomnosti, ktorého básnická tvorba predstavuje zásadný prelom vo vývine českej a slovenskej poézie prekonávaním klasicistických tendencií a novým vzťahom k citovému životu jednotlivca a spoločenskej problematike. Z jeho rozsiahleho diela sú napríklad známe veršovaný epos Slávy dcéra, alebo dvojzväzkové dielo Národnie zpiewanky. - Ján Kollár zomrel 24. januára 1852 vo Viedni.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/994580987307544
Jánovi Kollárovi v Budapešti po dvesto rokoch
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/524-janovi-kollarovi-v-budapeti-po-dvesto-rokoch
30. júla 1799
https://www.facebook.com/oslovma/posts/802884906477154
Narodil sa v Ábelovej evanjelický kňaz, zoológ, ornitológ a ichtyológ Ján Šalamún Petian (Petényi), zakladateľ vedeckej faunistiky a ornitológie v Uhorsku. Zomrel 5. 10. 1855 v Budapešti.
https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_%C5%A0alam%C3%BAn_Petian
Petényi Salamon János
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pet%C3%A9nyi_Salamon_J%C3%A1nos
Otec vrchov novohradských
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/960-juraj-natan-petian-otec-vrchov-novohradskch
1. augusta 2001
Zomrela svetoznáma insitná maliarka Zuzana Chalupová. Narodila sa 5. februára 1925 v Kovačici. - Teta sveta
http://www.slovackizavod.org.rs/izmogugla/pregled/5407
https://www.facebook.com/oslovma/posts/994582937307349
4. augusta
Deň Matice slovenskej - pamätný deň SR. V roku 1863 sa v tento deň konalo zakladajúce valné zhromaždenie Matice slovenskej v Martine - celonárodnej slovenskej kultúrnej organizácie, ktorá mala spájať milovníkov slovenského národa, v mene vzdelanosti povzbudzovať slovenskú literárnu tvorbu, umenie, vedu a rozvíjať slovenský jazyk.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Matica_slovensk%C3%A1
https://www.facebook.com/oslovma/posts/804867289612249
7. augusta 1819
Narodil sa vo Veľkom Krtíši pedagóg, spisovateľ, folklorista a štúrovec August Horislav Škultéty. - Z Dolnej Lehoty do Luciny / Prvý riaditeľ slovenského gymnázia / Veľký Krtíš je rodiskom a pôsobiskom významných osobností slovenského národného života. Ozdobou mesta je rod Škultétyovcov...
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/770-kultety-slovak-vekeho-srdca-a-vekch-inov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/998580453574264
9. augusta 1867
Narodil sa v Liskovej politik, lekár, verejný činiteľ, publicista a vysokoškolský pedagóg Vavro Šrobár, ktorý sa do slovenského politického života zapojil na začiatku 20. storočia.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vavro_%C5%A0rob%C3%A1r
Bol prívržencom Tomáša Garrigua Masaryka a hlavná osobnosť hlasistického hnutia. Po roku 1918 sa stal ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska a v januári 1919 rozpustil Slovenskú národnú radu (SNR). Počas druhej svetovej vojny sa zapojil do ilegálnej činnosti a do Slovenského národného povstania (SNP). V politickej kariére ho nezastavil ani február 1948, lebo prijal ministerské kreslo a podpísal sa pod komunistickú ústavu. Zomrel 6. 12. 1950.
http://referaty.aktuality.sk/vavro-srobar/referat-19523
https://www.facebook.com/oslovma/posts/807041659394812
10. augusta 1922
Narodil sa v Klenovci spisovateľ, literárny kritik, redaktor, filmový scenárista, esejista a publicista Vladimír Mináč. Šestnásť rokov stál na čele Matice slovenskej. Aktívne sa zúčastnil Slovenského národného povstania (SNP) a bol väznený v koncentračných táboroch Mauthausen a Dachau. Medzi jeho najznámejšie diela patria napríklad romány Smrť chodí po horách, Dlhý čas čakania, Zvony zvonia na deň. Ako scenárista sa podieľal napríklad na divácky úspešnom filme Kapitán Dabač s Ladislavom Chudíkom v hlavnej úlohe. Zomrel 25. 10. 1996.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Min%C3%A1%C4%8D
Vladimír Mináč o Slovákoch v Maďarsku (r. 1988)
„To, že ste Slováci, vám dodáva zvláštnu príchuť; ste do istej miery korením, soľou tejto krajiny.“
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/627267720705541/?type=1
17. augusta 1916
Zomrel slovenský spisovateľ, publicista a politik Svetozár Hurban Vajanský
http://zurnal.pravda.sk/portret/clanok/402266-svetozar-hurban-vajansky-narodovec-trikrat-sudne-trestany/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1005885696177073
21. augusta 1968
Vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska, komunistickou stranou označovaný za vstup spojeneckých vojsk, krycí názov: operácia Dunaj, bol vojenský vpád vojsk piatich socialistických krajín Varšavskej zmluvy na čele so Sovietskym zväzom (ZSSR, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko). Vojská NDR sa síce na inváziu tiež pripravili, ale v poslednej chvíli bola ich účasť odvolaná z Moskvy. Invázne vojská, ktoré na územie ČSSR vstúpili 21. augusta 1968, obsadili väčšinu strategických miest po celej krajine. Operácie sa zúčastnilo asi pol milióna mužov a okolo 5 000 tankov. Operácii velil sovietsky armádny generál I.G. Pavlovskij. Verejnosť v priebehu prvého týždňa vyjadrovala silný odpor k takémuto konaniu spriatelených krajín, sama však nebola schopná konať. Dôsledkom vpádu bolo potlačenie česko-slovenského pokusu o reformu socializmu, obrodného procesu známeho ako Pražská jar. Došlo k zatknutiu a internácii vedúcich česko-slovenských predstaviteľov Dubčeka, Smrkovského, Černíka a ďalších. Invázne jednotky Sovietskej armády zostali v krajine až do roku 1991.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1007902212642088
www.terchovavratna.sk
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1039435676155408/?type=3&theater
www.podhajska.biz
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1039435362822106/?type=3&theater
www.oslovma.hu - facebook.com/oslovma
oSlovMa-VideOK
https://www.facebook.com/oslovma/videos

