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V Budapešti prezentovali turistické možnosti Košíc a regiónu
31. mája 2017 - (tasr)
Turistické možnosti východoslovenského mesta Košice a jeho regiónu predstavili 31. mája 2017 novinárom v Budapešti. „Z Košíc je do 100 minút cesty autom dostupných až 18 pamiatok UNESCO, teda pamiatok svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO,” zdôraznila v tejto súvislosti pre TASR výkonná riaditeľka Organizácie Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. Koncentrácia UNESCO pamiatok v tomto regióne je podľa jej slov jedinečná v celej strednej Európe a na tejto skutočnosti je založená aj prezentácia regiónu v maďarskej metropole. Vargová Jurková v súvislosti s vývojom turistiky podotkla, že vlani v letnej sezóne zaznamenali 168-percentný medziročný nárast počtu turistov z Maďarska. Rok 2016 sa priblížil rekordnému roku 2008, v ktorom evidovali najväčší nárast počtu všetkých turistov vrátane maďarských. „Tento trend stúpa a pevne verím, že sa posilní aj práve tým, že sme posilnili dostupnosť letiska v Košiciach,” dodala výkonná riaditeľka s poznámkou, že košický región sa tak stáva dostupnejším aj pre maďarského návštevníka. Podotkla, že Maďari radi navštevujú Gemer s unikátnymi jaskyňami, s kaštieľom Betliar, ale radi chodia aj do Národného parku Slovenský raj. Maďarským turistom tiež ponúkajú hrad Krásna Hôrka, kostolík sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej, unikátne Múzeum gitár v Sobranciach, ale aj splav Hornádu či pamiatky Zemplínskej šíravy vrátane oblasti Tokaja. Budapeštiansku prezentáciu pripravili v spolupráci so Zahraničným zastúpením Cestovného ruchu v Budapešti.
V lete začnú stavať most medzi Komáromom a Komárnom
http://finweb.hnonline.sk/ekonomika/968865-madari-v-lete-zacnu-stavat-most-medzi-komaromom-a-komarnom-hotovy-ma-byt-o-dva-roky
Budapešť je novým rajom západnej krajnej pravice
https://dennikn.sk/780652/budapest-je-novym-rajom-zapadnej-krajnej-pravice/
Maďarsko by sa teraz do EÚ nedostalo, hovorí poradkyňa Federicy Mogheriniovej
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/431119-madarsko-by-teraz-do-eu-nedostalo-hovori-poradkyna-federicy-mogheriniovej
Liberalizmus pod drobnohľadom
Európsky parlament: Maďarsku sa kazí demokracia, narúšajú sa zásady právneho štátu a obmedzujú sa základné práva občanov.
https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/430993-liberalizmus-pod-drobnohladom/
Orbánov poradca: Na balkánskej trase zostalo 70.000-80.000 migrantov
http://www.teraz.sk/zahranicie/na-balkanskej-trase-zostalo-70000-800/262571-clanok.html
Maďarská vláda: EK a EP útočia na nás pre zábrany proti migrantom
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-vlada-ek-a-ep-utocia-na-b/262793-clanok.html
Maďari protestovali proti zákonu o financovaní mimovládok
http://www.teraz.sk/zahranicie/madari-protestovali-proti-zakonu-o-fin/262466-clanok.html
Predseda maďarského parlamentu pokutoval poslancov za tabule v pléne
http://www.teraz.sk/zahranicie/predseda-madarskeho-parlamentu-potrest/262683-clanok.html
János Kádár sa narodil pred 105 rokmi
János Kádár bol nemanželským synom slovenskej slúžky Barbary Czermanikovej, ktorá ho dala na výchovu k príbuzným, s ktorými žil v maďarskej Budapešti. Jeho rodné meno bolo János Czermanik, priezvisko si postupne zmenil na Csermanek a v roku 1944 v záujme uľahčenia politickej kariéry na typicky maďarské priezvisko Kádár.
http://www.teraz.sk/magazin/osobnosti-madarsky-statnik-janos-k/261710-clanok.html
Orbán a Putin sa dohodli na udržiavaní osobných kontaktov
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-telefonicky-rokoval-s-putinom-do/261972-clanok.html
Kandidátom socialistov na premiéra je oficiálne László Botka
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-kandidat-socialisti-premier-kan/262159-clanok.html
Kandidátom Jobbiku na post premiéra bude vo voľbách 2018 Gábor Vona
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-kandidatom-jobbiku-na-post-p/262098-clanok.html
Jobbik začne zbierať podpisy na podporu „mzdovej únie“
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-jobbik-zacne-zbierat-podpis/261774-clanok.html
Maďarský kabinet národnej bezpečnosti schválil model rozvoja armády
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-kabinet-narodnej-bezpecnost/261817-clanok.html
Do pár rokov môže z Maďarska odísť až 370.000 ľudí
http://www.teraz.sk/zahranicie/prieskum-do-par-rokoch-moze-z-madar/261589-clanok.html
Maďari zistili dvojakú kvalitu aj značkového piva, na ich trhu malo menej alkoholu
https://dennikn.sk/773142/madari-zistili-dvojaku-kvalitu-aj-u-znackoveho-piva-na-ich-trhu-malo-menej-alkoholu/
Jobbik odmieta predĺženie vojenskej misie v Iraku
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-jobbik-misia-irak-predlzenie-ni/261429-clanok.html
Škody po mrazoch sú aj v Poľsku, Česku a Maďarsku
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/430185-skody-po-mrazoch-su-aj-v-polsku-cesku-a-madarsku/
V Maďarsku začali s výstavbou okruhu aj pre autonómne autá
http://www.teraz.sk/ekonomika/v-madarsku-zacali-s-vystavbou-testova/260765-clanok.html
Maďarský odvolací súd potvrdil doživotie pre Slováka Jozefa Roháča
http://www.teraz.sk/slovensko/madarsko-odvolaci-sud-potvrdil-dozi/260640-clanok.html
Boh je najlepší nápad, aký kedy človek mal
V Maďarsku testujú vieru kresťanov / Režisér Kornél Mundruczó má v Cannes provokatívny film Mesiac Jupitera
https://kultura.sme.sk/c/20537774/boh-je-najlepsi-napad-aky-kedy-clovek-mal-v-madarsku-testuju-krestansku-vieru.html
Orbán: Namiesto prisťahovalectva chceme podporovať vlastné rodiny
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-namiesto-pristahovalectva-chcem/261692-clanok.html
Soros stupňuje nátlak, tvrdí Fidesz v reakcii na protivládnu demonštráciu
https://svet.sme.sk/c/20539074/soros-stupnuje-natlak-tvrdi-fidesz-v-reakcii-na-protivladnu-demonstraciu.html
V Maďarsku to vrie
http://www.topky.sk/cl/11/1630503/V-Madarsku-to-vrie--buducnost-ohrozena--VIDEO-Smrad-Orban--krical-obrovsky-dav-demonstrantov
Ficov „maďarský“ guláš
https://viliamnovotny.blog.sme.sk/c/455517/ficov-madarsky-gulas.html
V Budapešti opäť protestovali tisíce ľudí proti Orbánovej vláde
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-budapesti-opat-protestovali-tisice/260984-clanok.html
Politológ: EP sa uznesením k Maďarsku vyhráža aj Poľsku a Rakúsku
http://www.teraz.sk/zahranicie/politolog-ep-sa-uznesenim-k-madarsku/260676-clanok.html
Maďarský politológ: Vyhrážky Bruselu môžu prospieť Orbánovej vláde
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-politolog-vyhrazky-brusel/260535-clanok.html
„Uznesenie voči Maďarsku je prelomovým bodom“
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarski-socialisti-uznesenie-ep-voc/260251-clanok.html
Európsky parlament navrhuje spustiť právne konanie voči Maďarsku
http://www.teraz.sk/zahranicie/europsky-parlament-navrhuje-spustit-pr/260212-clanok.html
Predĺžili termín odovzdania dotazníka Stop Bruselu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-predlzili-termin-odovzdani/260221-clanok.html
Čínske kšefty v strednej Európe
https://dennikn.sk/767553/cinske-ksefty-v-strednej-europe/
V. Orbán: Účasť na fóre v Čine je prejavom uznania našej ekonomiky
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-ucast-madarska-na-fore-v-c/260610-clanok.html
V roku 2016 prišlo do Bratislavy o 26 % viac Maďarov než rok predtým
http://www.teraz.sk/slovensko/madarsko-v-roku-2016-prislo-do-ba/260491-clanok.html
Nemeckého neonacistu Mahlera zadržali v Maďarsku. Popieral holokaust
http://www.teraz.sk/zahranicie/neonacistu-mahlera-zadrzali-udajne-v-m/259846-clanok.html
Známy nemecký neonacista požiadal v Maďarsku o politický azyl
http://www.teraz.sk/zahranicie/nemecko-znamy-neonacista-poziadal-v-m/259774-clanok.html
Kybernetický útok zasiahol spoločnosť Telenor, vírus ale včas odhalili
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-kyberneticky-utok-zasiahol/259783-clanok.html
Orbána by chcelo za premiéra 44 percent Maďarov
http://www.teraz.sk/zahranicie/prieskum-nezopontu-orbana-by-chcelo/259828-clanok.html
Plavecké MS v Maďarsku: Pri stavbe skokanskej veže vraj našli bombu
http://www.teraz.sk/zahranicie/plavecke-ms-v-madarskupri-stavbe-skok/260034-clanok.html
V Maďarsku do ľudí na zastávke vrazilo auto. Zomreli už dve osoby
http://www.teraz.sk/zahranicie/nehoda-auta-ktore-vbehlo-medzi-ludi/259927-clanok.html
Maďarské vodné dielo stojí bez využitia
https://www.aktuality.sk/clanok/487279/madarske-cunovo-stoji-bez-vyuzitia/
Dôvody odporu Maďarska k vodnému dielu
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/150-politika2-politika2/871-dvody-odporu-maarska-k-vodnemu-dielu
Rast maďarskej ekonomiky sa výrazne zrýchlil
https://ekonomika.sme.sk/c/20534042/rast-madarskej-ekonomiky-sa-vyrazne-zrychlil.html
Fitch potvrdil hodnotenie úverovej spoľahlivosti Maďarska
https://ekonomika.sme.sk/c/20532516/fitch-potvrdil-hodnotenie-uverovej-spolahlivosti-madarska.html
Europarlament prerokuje dva návrhy uznesení o situácii v Maďarsku
https://www.aktuality.sk/clanok/487304/europarlament-prerokuje-dva-navrhy-uzneseni-o-situacii-v-madarsku/
Kövér v Helsinkách: Maďarsko-fínske vzťahy sú bezproblémové
http://www.teraz.sk/zahranicie/finsko-madarsko-kover-navsteva/259254-clanok.html
Maďarsko má s Čínou strategické partnerstvo
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-szijjarto-v-pekingu-madarsko-cina/259545-clanok.html
Na Slovensku pracuje takmer 40 000 cudzincov
Najpočetnejšie zastúpenie vo firmách majú Rumuni, Srbi, ale aj Česi, Maďari, či Poliaci.
http://www.teraz.sk/ekonomika/socialne-pocet-pracujucich-cudzincov/259423-clanok.html
Andrej Kiska s maďarským prezidentom v kuchyni
https://www.facebook.com/AndrejKiska/posts/1300109456776496
Takto ste prezidenta Kisku ešte nevideli
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/foto-kiska-pracovnej-ceste-vykaslal-oblek-aj-formality-vysledok-vsak-stal-za-to.html
Vládny Dotazník Stop Bruselu! vyplnilo už viac ako milión Maďarov
http://www.teraz.sk/zahranicie/vladny-dotaznik-stop-bruselu-vyplnilo/258821-clanok.html
Súdny dvor EÚ začne pojednávať žalobu týkajúcu sa povinných kvót
http://www.teraz.sk/zahranicie/sudny-dvor-eu-zacne-pojednavat-zal/258861-clanok.html
Maďarské občianstvo v zjednodušenom režime udelili takmer miliónu žiadateľov
https://www.aktuality.sk/clanok/486376/madarske-obcianstvo-v-zjednodusenom-rezime-udelili-takmer-milionu-ziadatelov/
Nové bloky jadrovej elektrárne Paks majú fungovať od roku 2026
http://www.24hod.sk/nove-bloky-jadrovej-elektrarne-paks-maju-fungovat-od-roku-2026-cl511058.html
V rámci medzinárodnej akcie v Maďarsku zhabali tony falošných potravín
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-v-ramci-medzinarodnej-akcie/258745-clanok.html
Orbán sa neobáva, že by Macron zaviedol sankcie voči Maďarsku a Poľsku
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-sa-neobava-ze-by-macron-zavied/258582-clanok.html
V Louvri vystúpil prezident Európy. Trestať chce Maďarsko aj Poľsko
https://svet.sme.sk/c/20527580/v-louvri-vystupil-prezident-europy-trestat-chce-madarsko-aj-polsko.html
Maďarsko je pripravené diskutovať s Radou Európy o mimovládkach
http://www.teraz.sk/zahranicie/kover-madarsko-je-pripravene-na-dialog/258640-clanok.html
Prezident János Áder začal druhé funkčné obdobie
http://www.teraz.sk/zahranicie/znovuzvoleny-prezident-madarska-j-ad/258556-clanok.html
Slovensko má prvého miliardára v rebríčku Forbesu
http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-sveta-financii/931196-slovensky-miliardar-chrenko-vdaci-za-majetok-realitam
Detská železnica v Budapešti
Miesto za zásluhy / Žiadna detská práca
https://cestovanie.sme.sk/c/20531192/v-madarsku-si-listok-vypyta-desatrocny-sprievodca.html
Žijeme v civilizačných ruinách, Maďari o tom nakrútia film
Režisér Saulovho syna László Nemes ukázal prvé zábery.
https://kultura.sme.sk/c/20531092/zijeme-v-civilizacnych-ruinach-madari-o-tom-nakrutia-film.html
Finty, akými v Budapešti zvyknú ošklbať turistov
http://www.pluska.sk/plus-7-dni/zahranicie/poznate-finty-akymi-budapesti-zvyknu-osklbat-turistov.html
Maďarský ústav vinia z toho, že niektorých zverencov prakticky mučili
https://www.etrend.sk/ekonomika/madarsky-ustav-vinia-z-toho-ze-niektorych-zverencov-prakticky-mucili.html
Ministri obrany Maďarska a Slovenska: Naši vojaci budú spoločne cvičiť
http://www.teraz.sk/slovensko/vojaci-madarska-a-sr-budu-spolocne-cv/257998-clanok.html
Maďarská vláda predložila parlamentu návrh rozpočtu na rok 2018
http://www.teraz.sk/ekonomika/madarska-vlada-navrh-rozpoctu/257644-clanok.html
Maďarská vláda popiera, že by sa podriaďovala Moskve
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-vlada-popiera-ze-by-sa-pod/257782-clanok.html
Stredoeurópskych extrémistov spájajú sympatie k Rusku
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/428292-studia-ukazala-ze-stredoeuropskych-extremistov-spajaju-sympatie-k-rusku/
Dotazník maďarskej vlády Stop Bruselu! vyplnilo už 600.000 ľudí
http://www.teraz.sk/zahranicie/dotaznik-madarskej-vlady-stop-bruselu/257526-clanok.html
Orbán prisľúbil, že nezatvorí Stredoeurópsku univerzitu
https://www.aktuality.sk/clanok/467563/viktor-orban-prislubil-ze-nezatvori-stredoeuropsku-univerzitu/
Orbán v Bruseli. Kto koho zastaví?
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/427822-orban-v-bruseli-kto-koho-zastavi/
Ako môže Únia potrestať Maďarsko?
https://svet.sme.sk/c/20519277/ako-moze-unia-potrestat-madarsko-zobrat-moze-hlas-aj-eurofondy.html
Peniaze z eurofondov treba pri nedodržaní noriem obmedziť, navrhuje Nemecko
V súčasnosti by mohli byť takýmto opatrením postihnuté krajiny ako Maďarsko alebo Poľsko.
https://svet.sme.sk/c/20547390/peniaze-z-eurofondov-treba-pri-nedodrzani-noriem-obmedzit-navrhuje-nemecko.html
Maďarská vláda: EK a EP útočia na nás pre zábrany proti migrantom
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-vlada-ek-a-ep-utocia-na-b/262793-clanok.html
„A čo bude ďalej, začneš páliť knihy?“
https://dennikn.sk/747716/a-co-bude-dalej-zacnes-palit-knihy-si-uplne-iny-clovek-akeho-som-stretol-v-roku-1989-vypocul-si-orban/
„Akoby sa vrátil Stalin či Brežnev“
http://hnonline.sk/svet/951451-je-to-akoby-sa-vratil-stalin-ci-breznev-iba-teraz-v-madarsku-orbana-tvrdo-kritizovali-v-bruseli
Facka
https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/427792-facka/
Rada Európy vyzvala Maďarsko na zastavenie prijímania sporných zákonov
http://www.teraz.sk/zahranicie/rada-europy-vyzvala-madarsko-na-zastav/256984-clanok.html
Eurokomisár vyvracal tvrdenia z dotazníka maďarskej vlády
http://www.teraz.sk/zahranicie/eurokomisar-vyvracal-tvrdenia-z-dotazn/256725-clanok.html
Vládny blok stratil za štvrťrok skoro pol milióna priaznivcov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vladny-blok-stratil-za-stvr/257842-clanok.html
Maďarsko bude hlasovať o mimovládkach, napriek kritike
Výzvu na zastavenie implementácie novely vysokoškolského zákona a schvaľovania zákona o mimovládnych organizáciách adresovalo Maďarsku Parlamentné zhromaždenie Rady Európy.
https://www.aktuality.sk/clanok/480172/madarsko-bude-hlasovat-o-mimovladkach-napriek-kritike/
Fidesz: Soros intenzívne lobuje v Bruseli proti Maďarsku
http://www.teraz.sk/zahranicie/fidesz-soros-intenzivne-lobuje-v-bruse/256593-clanok.html
EK voči Maďarsku podnikla právne kroky pre vysokoškolský zákon
http://www.teraz.sk/zahranicie/eurokomisia-voci-madarsku-podnikla-pr/256558-clanok.html
Enyedi: Šanca na zachovanie Stredoeurópskej univerzity klesá
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-sanca-na-zachovanie-stredoeu/256736-clanok.html
Gyurcsány: Maďarskú ústavu treba zmeniť a potvrdiť referendom
http://www.teraz.sk/zahranicie/gyurcsany-madarsku-ustavu-treba-zme/257089-clanok.html
EK voči Maďarsku podnikla právne kroky pre vysokoškolský zákon
http://www.teraz.sk/zahranicie/eurokomisia-voci-madarsku-podnikla-pr/256558-clanok.html
Orbán má len dve možnosti. Obe sú zlé a môže si za to sám
https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2017/cislo-16/ked-orban-testuje-trumpa.html
Demonštrácia Strany dvojchvostového psa v Budapešti
Recesisti ironizovali heslá Orbánovej vlády
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-demonstrovali-recesisti/255886-clanok.html
V Budapešti sa opäť demonštrovalo. Tentokrát proti ruskému vplyvu
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-budapesti-sa-opat-demonstrovalo-t/256246-clanok.html
Moskva očakáva zabezpečenie sovietskych pomníkov v Maďarsku
http://www.teraz.sk/zahranicie/moskva-ocakava-zabezpecenie-sovietsky/255609-clanok.html
Štvrtina Maďarov si myslí, že zahraničná politika slúži ruským záujmom
http://www.teraz.sk/zahranicie/stvrtina-madarov-si-mysli-ze-madar/256135-clanok.html
Francúzske prezidentské voľby sa nevyvíjajú pre Orbána dobre
http://www.teraz.sk/ekonomika/privatbankar-francuzske-prezidentsk/256289-clanok.html
V Bruseli sa hovorí o vylúčení Fideszu z Európskej ľudovej strany
https://www.aktuality.sk/clanok/464241/v-bruseli-sa-hovori-o-vyluceni-fideszu-z-europskej-ludovej-strany/
Trumpov poradca nosí Horthyho vyznamenanie
https://svet.sme.sk/c/20485545/trumpov-poradca-nosi-horthyho-vyznamenanie.html
Slovensko podpíše s Maďarskom memorandum o spolupráci
„Bude zahŕňať spoluprácu sociálnych poisťovní, inšpektorátov práce a ministerstiev...“
http://www.teraz.sk/ekonomika/jrichter-sr-zintenzivni-spolupracu-s/255424-clanok.html
Pre požiar farmaceutického skladu v Maďarsku evakuovali hypermarket
http://www.teraz.sk/zahranicie/pre-poziar-farmaceutickeho-skladu-v-ma/256370-clanok.html
Počasie decimuje Maďarsko: Nehody, výpadok elektriny, zásahy hasičov
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-90-obciach-bola-prerusena-dodavka-e/255403-clanok.html
Sneh komplikuje dopravu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-v-budine-komplikuje-sneh-dop/255250-clanok.html
Fidesz chce, aby politické strany platili trhovú cenu za reklamu
http://www.teraz.sk/zahranicie/fidesz-chce-aby-politicke-strany-plati/256398-clanok.html
Kandidát socialistov na premiéra: Fidesz možno poraziť len zomknutím
http://www.teraz.sk/zahranicie/kandidat-madarskych-socialistov-na-pr/255326-clanok.html
Maďarský parlament prerokuje fungovanie občianskych organizácií
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-parlament-prerokuje-sprisnen/255183-clanok.html
Tisíce ľudí proti Orbánovi
Demonštrácie v priebehu dvoch týždňov už po piaty raz
http://www.teraz.sk/zahranicie/seria-protivladnych-protestov-pokracu/254731-clanok.html
Opozičná politička dala na Orbánov plot transparenty z demonštrácie
http://www.teraz.sk/zahranicie/opozicna-politicka-vylepila-transpare/254764-clanok.html
Šéf úradu maďarskej vlády: Nechceme vystúpiť z EÚ, chceme ju pretvoriť
http://www.teraz.sk/zahranicie/sef-uradu-madarskej-vlady-nechceme/255417-clanok.html
Volebná spolupráca maďarských opozičných strán je stále nejasná
http://www.teraz.sk/zahranicie/index-volebna-spolupraca-madarskych/257593-clanok.html
Nová strana Momentum sa zúčastní parlamentných volieb 2018
https://www.aktuality.sk/clanok/468098/madarska-nova-strana-momentum-sa-zucastni-parlamentnych-volieb-2018/
Tisíce protestujúcich v Budapešti: Európa nie je Moskva
http://www.teraz.sk/zahranicie/nova-madarska-strana-momentum-sa-zu/257542-clanok.html
Zoznámte sa s hnutím Momentum
Mladí Maďari zastavili olympiádu, teraz je na rade Orbán
https://dennikn.sk/738961/mladi-madari-zastavili-olympiadu-teraz-je-na-rade-orban-zoznamte-sa-s-hnutim-momentum/
V plote na srbských hraniciach mala byť elektrina, Maďarsko to popiera
http://www.teraz.sk/zahranicie/do-plota-na-hraniciach-zaviedli-elektrin/259460-clanok.html
EÚ a Maďarsko
Na ťahu je Brusel / Za ostnatým drôtom / Prečo kritika z EÚ neprichádza
https://komentare.sme.sk/c/20501262/madarsko-na-tahu-je-brusel.html
Maďarská vláda: Brusel stále nanucuje osídľovanie prisťahovalcami
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-vlada-brusel-stale-nanucuj/260075-clanok.html
Súd v Kecskeméte odsúdil 15 členov prevádzačského gangu
http://www.teraz.sk/zahranicie/sud-v-kecskemete-odsudil-15-clenov-p/261761-clanok.html
Szijjártó považuje za neprijateľné, že uznesenie EP obhajuje teroristu
http://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-madarsko-sa-obrati-pre-uz/262398-clanok.html
Szijjártó: Riešenie ilegálnej migrácie spočíva v ochrane hraníc
http://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-riesenie-ilegalnej-migra/261168-clanok.html
Na autobus maďarských stredoškolákov zaútočili v Calais asi migranti
http://www.teraz.sk/zahranicie/na-autobus-madarskych-stredoskolakov/261211-clanok.html
Dánski nacionalisti chcú plot, aký je na maďarsko-srbských hraniciach
http://www.teraz.sk/zahranicie/danski-nacionalisti-chcu-zabrany-ak/261297-clanok.html
Fidesz po útoku v Manchestri: Kedy zmení EÚ prisťahovaleckú politiku?
http://www.teraz.sk/zahranicie/kedy-zmeni-eu-pristahovalecku-politi/261317-clanok.html
Maďarský analytik: Útok v Manchestri môže ovplyvniť britské voľby
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-analytik-utok-v-manchestri/261501-clanok.html
Orbán opätovne obvinil Sorosa z podpory nelegálnej migrácie
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-soros-obvinenia-madarsko/254717-clanok.html
Rektor Stredoeurópskej univerzity: Nie je možné, aby sa univerzita stala rukojemníkom štátu EÚ
https://www.aktuality.sk/clanok/466306/rektor-stredoeuropskej-univerzity-nie-je-mozne-aby-sa-univerzita-stala-rukojemnikom-statu-eu/
Eurokomisia vyzýva Budapešť pre sporné zákony na otvorený dialóg
http://www.teraz.sk/zahranicie/eurokomisia-vyzyva-budapest-pre-sporn/254235-clanok.html
Tisíce demonštrantov skandovali protivládne heslá pred sídlom Fideszu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-zacala-sa-stvrta-protivla/254311-clanok.html
Európskej komisii sa nepáčia maďarské kroky a zákon o školách
https://www.etrend.sk/ekonomika/europskej-komisii-sa-nepacia-madarskymi-kroky-a-zakon-o-skolach.html
Prípustné riziko
Vysokoškolský zákon bez akejkoľvek konzultácie s odbornou verejnosťou
https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/426231-pripustne-riziko/
Dvoch demonštrantov odsúdili na verejnoprospešné práce
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarski-demonstranti-poskodili-unif/254466-clanok.html
Na Stredoeurópsku univerzitu sa študenti aj profesori z celého sveta tešia, Orbán ich chce vyhnať
https://dennikn.sk/734362/na-sorosovu-univerzitu-sa-studenti-aj-profesori-z-celeho-sveta-tesia-orban-ich-chce-vyhnat/
Protest pred maďarským parlamentom
Do polície hádzali tulipány z parku
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-skupiny-protestujucich-sa-sp/254353-clanok.html
Protivládne demonštrácie neotriasli vládnou stranou Fidesz
https://www.aktuality.sk/clanok/466806/madarske-protivladne-demonstracie-neotriasli-vladnou-stranou-fidesz/
Orbán a biskup koptských kresťanov v Rakúsku rokovali o migrácii
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-rokoval-s-biskupom-koptskych-kre/256883-clanok.html
Zo Srbska sa vrátili maďarskí policajti, pomáhali s ochranou hraníc
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-zo-srbska-sa-vratili-policaj/257002-clanok.html
V Maďarsku odovzdali druhú líniu zábran na južných hraniciach
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-odovzdali-druhu-liniu-zabr/256996-clanok.html
Fico si chce po vzore Orbána posvietiť na financovanie mimovládnych organizácií
http://www.tvnoviny.sk/domace/1868070_fico-si-chce-po-vzore-orbana-posvietit-na-financovanie-mimovladnych-organizacii#
Kotlebovci konečne ukázali, čo si naozaj myslia o Maďaroch
https://dennikn.sk/762631/kotlebovci-konecne-ukazali-co-si-naozaj-myslia-o-madaroch/
Poučenia z orbanizácie
8. apríla 2017 - (Radovan Geist / euractiv.sk - nazory.pravda.sk)
Dlhodobé obmedzovanie mimovládnych organizácií a médií, nedávne kroky smerujúce k zatvoreniu prestížnej Stredoeurópskej univerzity i úplne čerstvá národná konzultácia, ktorá sugestívnymi otázkami vyvoláva nacionalizmus a podsúva pocit, že „maďarskú nezávislosť“ ohrozuje „zlý Brusel“... Orbán nie je obyčajným oportunistickým populistom. Má dlhodobý plán - pretvoriť Maďarsko na pašalík ovládaný úzkou skupinou domácej oligarchie, zaštítenej konzervatívno-nacionalistickou ideológiou. Pokiaľ to bude možné, v politických štruktúrach EÚ. Ak nie, pokojne aj mimo nej. Keďže oligarchov, nacionalistov a kultúrnych konzervatívcov je hojne aj u nás, treba si brať poučenie. Podiel viny za marazmus v Maďarsku (a v strednej Európe všeobecne) majú takzvané liberálne „transformačné“ politické elity. Pomohli vytvoriť rozdelenú spoločnosť, v ktorej sa priveľa ľudí cítilo vylúčených z nádeje na svetlé zajtrajšky. Umožnili koncentráciu majetku - a následne moci - v rukách úzkej oligarchie. Z úspešných privatizérov a finančných žralokov sa rýchlo stali sponzori a akcionári politických strán. Aj preto nedokážu byť účinnou politickou hrádzou návratu nacionalizmu a kultúrneho konzervativizmu. Druhým ponaučením je, že skutoční extrémisti a fašisti - Jobbik, kotlebovci, česká DSSS… - sú mimoriadne nechutným prejavom krízy a ohrozujú verejný poriadok. No riziko systémového odklonu od liberálnej demokracie prichádza z politického mainstreamu. Začína sa viktimizáciou slabších (chudobných, Rómov, utečencov…), diskrimináciou a posilňovaním strachu z inakosti v mene „tradičnej kultúry“, osočovaním médií z poškodzovania „národných záujmov“. Končí sa systematickým odbúravaním pravidiel právneho štátu a kontroly moci. Členstvo v EÚ nie je v takýchto prípadoch zárukou ochrany. Prípad Maďarska je v niečom špecifický: Fidesz je členom najsilnejšej európskej politickej rodiny, Európskej ľudovej strany. Na európskej úrovni je Orbánovým spolustraníkom predseda komisie Juncker, šéf Európskej rady Donald Tusk či Angela Merkelová. To ho doteraz chránilo pred najtvrdšou kritikou. No poľská vládna strana Právo a spravodlivosť túto výhodu nemá. Je členom euroskeptickej skupiny ECR, ktorej najsilnejšia časť, britskí konzervatívci, je v podstate na odchode a žiadnu podporu neposkytuje. Napriek tomu je EÚ (a Európska komisia, ktorej patrí právomoc kontrolovať dodržiavanie zásad právneho štátu a rešpektovania ľudských práv) voči postupnej orbanizácii Poľska prakticky bezmocná. To však neznamená, že príklon k „neliberálnej demokracii“ nemá na členstvo krajiny v EÚ dôsledky. Prvým efektom je politická ostrakizácia a strata vplyvu. A ten premení postupné vytváranie „viacrýchlostnej Európy“ na reálne vylúčenie. Posledné ponaučenie je extrémne dôležité. Model „závislého kapitalizmu“ budovaného v strednej Európe od 90. rokov sa politicky, ekonomicky a sociálne vyčerpáva. Politici typu Orbána neponúkajú lepšiu, spravodlivejšiu alternatívu. Chcú krízu využiť na zabetónovanie vlastnej moci. Ich stredná Európa má byť oligarchická, konzervatívna, nacionalistická a izolovaná.
Orbán chce umlčať každého, kto ho kritizuje. Soros je preňho ideálny nepriateľ štátu
https://dennikn.sk/731915/orban-chce-umlcat-kazdeho-kto-ho-kritizuje-soros-je-prenho-idealny-nepriatel-statu/
Maďarská vláda: Sorosovu univerzitu nezatvoríme, ak sa dohodneme s USA
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-vlada-sorosovu-univerzitu-n/254018-clanok.html
Orbánova odplata dobrodincovi
11. apríla 2017 - (Štefan Markuš - nazory.pravda.sk)
Maďarský parlament prijal v zrýchlenom konaní novelu vysokoškolského zákona. Jej nevypovedaným zámerom je znemožniť ďalšie pôsobenie Stredoeurópskej univerzity (SEU) v Budapešti a zamedziť jej zakladateľovi Georgeovi Sorosovi ovplyvňovať verejný život v Maďarsku. Ide pritom o univerzitu, ktorá je podľa hodnotenia akademických agentúr najlepšou vzdelávacou inštitúciou vo východnej Európe. Naši južní susedia riešia v ostatnom čase niekoľko problémov, ktoré súvisia s fungovaním mimovládnych inštitúcií. Je známe, že okrem SEU Soros podporuje aj projekty Maďarského helsinského výboru, ktorý uspel v súdnom spore s maďarskou vládou vo veci dvoch emigrantov z Bangladéša. Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu nariadil vláde vyplatiť odškodné a súdne trovy v celkovej výške 46,1 tisíca eur. Fideszácke špičky vyzvali vládu, aby odmietla zaplatiť, lebo trovy má uhradiť Soros, ktorý „má aj tak dosť peňazí“. Nie je tajomstvom, že koaličné zoskupenie Fidesz + KDNP je alergické na aktivity Sorosovej Nadácie otvorenej spoločnosti. Novela zmieneného zákona je vyústením odporu voči všetkému, čo severoamerický filantrop v Maďarsku realizuje. Podľa ministra pre ľudské zdroje Zoltána Baloga nie Kremeľ, ale Soros je bezpečnostnou hrozbou pre krajinu, lebo podporuje kritikov premiéra Viktora Orbána. Predkladatelia novely na parlamentnej pôde argumentovali, že Sorosove peniaze pripravujú študentov SEU na zvrhnutie vlády. Podľa poslanca Pétera Haracha aj demonštrácie na námestiach miest dokazujú, že „SEU je dôstojníckou školou armády, ktorá pripravuje absolventov na tvrdý boj proti maďarskej spoločnosti“. Orbán v podstate kopíruje Putinovu politiku voči Sorosovi. Moskva bola prvá v útokoch na mimovládne organizácie v Ruskej federácii. Maďarská odplata sa tak logikou, štýlom a mytológiou nápadne podobá na putinovskú kampaň proti americkému miliardárovi. Prečo Putin nechce Sorosa? Vraj existuje spojitosť medzi udalosťami v Gruzínsku (2003) a na Ukrajine (2004) a peniazmi, ktoré Soros v tých regiónoch investoval. Fanúšikovia konšpiračných teórií dokážu pohotovo „vytiahnuť“ dôkazy, že americký miliardár v podobných kauzách sa vždy prezentoval ako priateľ „farebných revolúcií“ a Putin, naopak, ako ich nepriateľ. Čoho sa však obáva Orbán? Do prvého ročníka v akademickom roku 2016/2017 na SEU prijali študentov a študentky zo severnej Afriky, z Jordánska, zo Sýrie, z Iraku, Iránu, Ruskej federácie, Ukrajiny, Gruzínska, Kazachstanu, Kirgizska, ako aj uchádzačov z iných postkomunistických štátov. Je vari účelom zamedziť zahraničným profesorom vychovávať študentov v duchu liberalizmu? Predsa rektor tejto významnej školy už v roku 2007 prednášal o „policajnom štáte riadenom komunistom Putinom“. Má niekto záujem na tom, aby podobné prednášky v strede Európy stíchli? Záchranu pre excelentné vzdelávanie v Európe ponúkol Vilnius. Ozvala sa aj Praha i Viedeň. Bratislava, ktorá už v minulosti odmietla etablovanie univerzity u nás, sa žiaľ neprihlásila. Vyjadrila iba obavy z nechcenej konkurencie pre slovenské univerzity (sic!). Orbánova vláda obviňuje SEU, že nedodržuje maďarský vysokoškolský zákon a odvoláva sa na paragrafy, ktoré parlament uzákonil 4. apríla 2017. Rektor Michael Ignatieff sa bráni logickým argumentom, „veď od zajtra platný zákon nemožno dodržať včera“. Novela v úvodnom paragrafe konštatuje, že univerzity založené z krajín mimo EÚ môžu v Maďarsku fungovať iba vtedy, ak poskytujú vzdelávanie aj v krajinách pôvodu. SEU však bola založená preto, aby diplomy zahraničných absolventov mohli byť akreditované aj v USA. Dikcia novely v druhom paragrafe vyžaduje, aby zriaďovatelia zo štátov mimo EÚ uzavreli s Maďarskom medzivládne dohody. Podmienka je nevykonateľná, lebo uzavretie takej dohody americká ústava neumožňuje. Univerzity v USA sú pod kuratelou vlád jednotlivých štátov a federálna vláda do procesu kreovania univerzít nemôže vstupovať. Odkazom je, že v právnom štáte je nepredstaviteľné, aby politici akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovali život na súkromnej akademickej pôde. Orbán si zrejme iluzórne namýšľa, že s prezidentom Trumpom vstúpila do Bieleho domu aj prax neliberálnej politiky. Premiér zatiaľ čaká na odkaz cez Twitter. Dobre vie, že prezident nie je Sorosov kamarát, takže dúfa, že správa bude priaznivá. Že by sa Amerika stávala great again aj tým, že poslúchne milovníka futbalu z Felcsútu? Orbánovi sa podarilo ojedinelým spôsobom „zvýšiť krvný tlak“ medzinárodnej komunity. Ozvali sa laureáti Nobelových cien, štátnici vrátane nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera. Oficiálne protestovalo aj Ministerstvo zahraničných vecí USA. Budapešť na revanš odvolala svoju veľvyslankyňu z Washingtonu, lebo údajne nedokázala argumentmi presvedčiť amerických vládnych činiteľov o dobrom úmysle budapeštianskych zákonodarcov. Záchrancovia SEU pravdepodobne neuspejú. Eric Hoffer kedysi povedal: „V časoch drastických zmien iba tí, ktorí sa učia, zdedia budúcnosť.“ Aká budúcnosť čaká našich južných susedov?
„...a Soros Alapítvány ösztöndíjasa vagyok“
https://www.youtube.com/watch?v=4Zw4_fxdhoQ&feature=youtu.be
Demonštrácie v Maďarsku sa stupňujú. Prezident nevetoval kontroverzný zákon
http://www.teraz.sk/zahranicie/cez-budapest-pochodovalo-vyse-tisic/253937-clanok.html
Pre automobilky sa ideme roztrhať, ale dobré univerzity nechceme
https://www.aktuality.sk/clanok/461984/pre-automobilky-sa-ideme-roztrhat-ale-dobre-univerzity-nechceme-rozhovor/
Protesty Sorosovej univerzite nepomohli, Áder podpísal spornú novelu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-prezident-podpisal-spornu-n/253926-clanok.html
Maďari masovo protestovali proti zatvoreniu Stredoeurópskej univerzity
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/425978-madari-masovo-protestovali-proti-zatvoreniu-stredoeuropskej-univerzity/
Obrovský protivládny protest v Budapešti
Na podporu Stredoeurópskej univerzity
http://www.teraz.sk/zahranicie/na-podporu-sorosovej-univerzity-sa-zhrom/253712-clanok.html
Orbán si vyrába vlastnú migračnú krízu
https://komentare.sme.sk/c/20504489/orban-si-vyraba-vlastnu-migracnu-krizu.html
Maďarská vláda už začala rokovať o zahraničných univerzitách
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-vlada-uz-zacala-rokovat-o/257788-clanok.html
Kanada odkázala Maďarsku, že sa bojí o osud Stredoeurópskej univerzity
http://www.teraz.sk/zahranicie/kanada-odkazala-madarsku-ze-sa-obav/258081-clanok.html
Maďarsko v kauze Stredoeurópskej univerzity predvolalo kanadskú veľvyslankyňu
https://www.aktuality.sk/clanok/485381/madarsko-v-kauze-stredoeuropskej-univerzity-predvolalo-kanadsku-velvyslankynu/
Maďarsko žiada odstúpenie podpredsedu EK: Orbána označil za antisemitu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vyzvalo-na-odstupenie-podpred/258177-clanok.html
List pre EK: Maďarská vláda neupraví novelu vysokoškolského zákona
http://www.teraz.sk/zahranicie/list-pre-ek-madarska-vlada-neupravi/261733-clanok.html
Rektor CEU: Soros nás neovláda, Orbán by mal univerzity nechať na pokoji
https://svet.sme.sk/c/20540617/rektor-ceu-soros-nas-neovlada-orban-by-mal-univerzity-nechat-na-pokoji.html
Juncker kritizoval Orbána za dotazník proti Bruselu a zákon proti CEU
http://www.teraz.sk/zahranicie/juncker-kritizoval-orbana-za-dotaznik/253271-clanok.html
Zastavme Brusel, vyzýva Orbán Maďarov
https://svet.sme.sk/c/20501785/zastavme-brusel-vyzyva-orban-madarov.html
Merkelová odkázala Orbánovi, aby neporušoval demokraciu
https://www.aktuality.sk/clanok/461112/merkelova-odkazala-orbanovi-aby-neporusoval-demokraciu/
Orbán žiada EĽS, aby prípad Sorosovej univerzity posudzovala obozretne
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-ziada-els-aby-pripad-sorosove/253175-clanok.html
Rakúsky kancelár ponúka Sorosovi presun CEU z Budapešti do Viedne
http://www.teraz.sk/zahranicie/rakusky-kancelar-ponuka-sorosovi-presun-/253275-clanok.html
Viktor Orbán škrtí školu. Terčom je miliardár George Soros
5. apríla 2017 - (Ivan Drábek - Pravda)
Najprestížnejšej vysokej škole Maďarska hrozí vyhostenie. Parlament v Budapešti včera napriek domácim i medzinárodným protestom stanovil Stredoeurópskej univerzite (CEU) ťažko splniteľné podmienky na ďalšie pôsobenie v krajine. Novela zákona, ktorá prešla v zrýchlenom konaní výhradne hlasmi vládnych poslancov, upravuje pravidlá pre všetkých 28 zahraničných univerzít v Maďarsku. Cielene však mieri práve na CEU, ktorú v rodnej Budapešti pred štvrťstoročím založil a dodnes dotuje newyorský miliardár George Soros. Predkladateľ kontroverznej novely zákona, proti ktorej včera i cez víkend protestovali v Budapešti tisíce demonštrantov, v parlamente ani netajil, že univerzita s vyše 1 400 študentmi z viac ako stovky krajín sa dostala do problémov pre svojho mecenáša. „Je poľutovaniahodné, že George Soros sa pokúša vyvíjať tlak na maďarskú vládu a pustil sa do očierňujúcej kampane globálneho rozmeru,“ citoval portál Index.hu Zoltána Baloga, ministra pre ľudské zdroje, do ktorého portfólia patrí aj rezort školstva. Terajšia vlna kritiky, do ktorej sa zapojilo vyše 500 medzinárodne uznávaných akademikov vrátane 17 laureátov Nobelovej ceny, nemecký prezident i Ministerstvo zahraničných vecí USA, podľa Baloga „len odhaľuje silu tejto siete“. „Organizácie Georgea Sorosa operujúce v Maďarsku a po celom svete sú len pseudoobčianski agenti. A my sme rozhodnutí takým aktivitám zabrániť všetkými zákonnými prostriedkami,“ dodal minister. Premiér Viktor Orbán tvrdí, že zámerom nie je vyhnať CEU z Maďarska. Mimochodom, renomovanej univerzite už ponúkli náhradné sídlo Vilnius i Viedeň. Podľa Orbána však americko-maďarské vzdelávacie zariadenie nesmie mať neoprávnené výhody oproti čisto maďarským. Prekáža mu, že univerzita, ktorá má akreditáciu v New Yorku i Budapešti, ako jediná v krajine vydáva popri maďarských diplomoch aj americké. To na základe novely zákona bude možné iba po uzavretí medzivládnej dohody Maďarska s USA. „Maďarská vláda bude postupovať v dobrej vôli a nepochybne aj vláda Spojených štátov. Čiže nie je dôvod, aby bol ktokoľvek nervózny,“ odkázal premiér prostredníctvom agentúry MTI. Podľa opozície je to však likvidačná podmienka, a to nielen pre šibeničný termín, po ktorom by univerzita od budúceho januára už nesmela prijímať nových študentov. Poslankyňa Fideszu Mónika Dunaiová to v diskusii odmietla. „Opozícia podceňuje amerického prezidenta, ak si predstavuje, že Trump nedokáže takúto vec za pol roka vyriešiť,“ citoval ju portál 444.hu. Opoziční poslanci však upozornili, že Donald Trump rovnako ako Orbán považuje Sorosa za svojho úhlavného nepriateľa, ich dohoda o ďalšom pôsobení CEU v Budapešti sa preto zdá veľmi nereálna. Vec však má ešte jeden právny háčik. V rozhovore pre televíziu ATV naň upozornil prorektor CEU Zsolt Enyedi, keď pripomenul, že v USA spadá školstvo nie pod Biely dom, ale je výhradne v kompetencií jednotlivých amerických štátov. „Je to dôkaz, že univerzitu chcú zrušiť. Darmo by Donald Trump prijal Viktora Orbána, aby podpísali dohodu, pretože americký prezident nemá právo podpisovať dohody o univerzitách. To je záležitosť školstva, s ktorým nemá nič do činenia,“ zdôraznil. Za ďalšiu likvidačnú podmienku šitú na mieru CEU kritici novely zákona považujú požiadavku, aby zahraničná univerzita pôsobiaca v Maďarsku mala svoj kampus aj v domovskej krajine. Ten Sorosom financovaná univerzita v USA nemá a bolo by utópiou očakávať, že si ho v priebehu niekoľkých mesiacov vybuduje. Po útoku na CEU sa Orbánova vláda chystá 86-ročnému investičnému mágovi a filantropovi uštedriť aj ďalší úder. Ešte v apríli má parlament na programe druhý „lex Soros“. Jeho terčom má byť tretí sektor. Ofenzívu proti aktivitám Sorosa, ktorý od pádu komunistického režimu investoval do rozvoja občianskej spoločnosti vo svojej starej vlasti 200 miliónov dolárov, ohlásil Orbán už pred štvrť rokom. „Nadchádzajúci rok bude o vytlačení Sorosa a síl, ktoré symbolizuje,“ povedal vtedy pre provládny portál 888.hu. Orbán spolu s mnohými ďalšími zakladateľmi Fideszu svojho času študoval na niektorej z renomovaných západných univerzít vďaka štipendiu od Sorosovej nadácie. Keď mu to včera, po schválení spornej novely zákona, reportér televízie HírTV pripomenul, vodca Fideszu, ktorý svoje niekdajšie ľavicovo liberálne mládežnícke hnutie postupne pretransformoval až na národne konzervatívnu stranu, zaryto bojujúcu proti liberálnej demokracii, iba sarkasticky odvrkol: „Za komunistov som bol aj škôlkar, napriek tomu komunistom neslúžim.“
Máme dosť našich univerzít, nebolo by korektné volať sem Sorosovu
https://dennikn.sk/725444/plavcan-mame-dost-nasich-univerzit-nebolo-by-korektne-volat-sem-sorosovu/
Sorosovu univerzitu na Slovensku nechceme
https://domov.sme.sk/c/20501791/sorosovu-univerzitu-na-slovensku-nechceme.html
Maďarská novela vysokoškolského zákona znepokojila aj eurokomisára
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-novela-vysokoskolskeho-zak/253056-clanok.html
Alžbetin most v Budapešti zablokovali aktivisti napriek zákazu polície
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-zakazali-blokovanie-mostov/252917-clanok.html
Na proteste proti likvidácii Sorosovej univerzity došlo k potýčkam
https://svet.sme.sk/c/20500933/na-madarskom-proteste-za-sorosovu-univerzitu-doslo-k-potyckam.html
Pre menšiny nastávajú horšie časy
https://dennikn.sk/724709/pre-mensiny-nastavaju-horsie-casy/
Vyženie Orbán Sorosa z Maďarska?
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/425426-vyzenie-orban-sorosa-z-madarska-kontroverznym-zakonom-o-skolach/
Maďarský parlament prijal zákon znemožňujúci fungovanie Sorosovej univerzity
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-prijali-zakon-znemoznuju/252737-clanok.html
Študentská rada vysokých škôl odsudzuje zmeny v legislatíve maďarských univerzít
https://domov.sme.sk/c/20499331/studentska-rada-vysokych-skol-odsudzuje-zmeny-v-legislative-madarskych-univerzit.html
Fidesz: Zahraničné univerzity v Maďarsku fungujú nezákonne
http://www.teraz.sk/zahranicie/fidesz-zahranicne-univerzity-v-madar/252463-clanok.html
Tisíce ľudí prišli podporiť Sorosovu univerzitu
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/425223-tisice-ludi-prisli-v-madarsku-podporit-sorosovu-univerzitu/
Nie CEU, ale EÚ
2. apríla 2017 - (Peter Schutz - komentare.sme.sk)
Vzrušujúcejšou otázkou než budúcnosť CEU je EÚ, ktorá na eurofondoch pasie triedu Orbánových oligarchov, čím de facto betónuje piliere jeho režimu. - Aj keď sa už ozvali hlasy, že presuňme (pozvime) Stredoeurópsku univerzitu (CEU) do Bratislavy - kde sme ju kedysi nechceli -, netreba sa až tak plašiť. Až takými ostrými nábojmi, aké pozerajú z predmetného návrhu zákona, Viktor Orbán nestrieľa. Útok na školu, ktorej maďarský premiér nepovie inak než „Sorosova“, je predovšetkým zahrievaním jadra voličov Fideszu, aby z pocitu trvalého ohrozenia vonkajším nepriateľom náhodou nevychladli. Obvinenie CEU, že „podvádza“ v súťaži s maďarskými univerzitami, lebo udeľuje dva diplomy - „pro domo“ i pre cudzinu - je natoľko nezmyselné, že aj samo spochybňuje vážnosť zámeru. Je pravda, že v ideologickej vojne Orbán mení elity, preskupuje hierarchie a vlastnícke vzťahy v celom spektre inštitúcií, kam len dosiahne, čo už je takmer všade. To naozaj nie je marketing, ale cieľavedomé pretváranie kultúrno-mentálnej podstaty štátu od liberálno-otvorenej k nacionálno-iliberálno-uzavretej. Čo zasahuje aj vzdelávanie, nižšie školstvo je už centralizované ako za Kádára. Špeciálne CEU je však odolnejšia než zvyšok školstva, médiá, mimovládky, dramatické a iné umenia, šoubiznis, akadémia vied, a tak ďalej:
https://komentare.sme.sk/c/20498491/nie-ceu-ale-eu.html
Diána Marosz: Tváre
Dvadsaťdva detí. Z toho osem rómskych, jedno čínske, jedno slovensko-maďarské, jedno maďarsko-americké a dve integrované. Štvrtáci v jednej budapeštianskej základnej škole...
https://dianamarosz.blog.sme.sk/c/452616/tvare.html
Rómovia hovoriaci po maďarsky sú pre Maďarov Cigáni a pre Rómov Maďari
A Slovákom sú úplne ukradnutí
http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/nerom-terene.html
Treba maďarskú hymnu na Slovensku zakázať?
https://dennikn.sk/732849/treba-madarsku-hymnu-na-slovensku-zakazat/
Produkcia maďarského priemyslu vo februári strmo vzrástla
http://www.teraz.sk/ekonomika/produkcia-madarskeho-priemyslu-vo-febr/254001-clanok.html
Moody's zlepšila výhľad ratingu Slovenska na pozitívny
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/425857-moody-s-zlepsila-vyhlad-ratingu-slovenska-na-pozitivny/
Na hraniciach Schengenu sa menia pravidlá kontroly
Povinná kontrola všetkých cestujúcich na hraniciach Maďarska s Chorvátskom, Rumunskom, Srbskom a Ukrajinou.
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-zmeny-na-hraniciach-s-chorva/253133-clanok.html
Wizz Air otvoril nové linky z Budapešti do 5 západobalkánskych miest
http://www.dobrenoviny.sk/c/97519/wizz-air-otvoril-nove-linky-z-budapesti-do-5-zapadobalkanskych-miest
Fidesz sa stretáva s SMK, s vládnym Mostom-Híd nekomunikuje
http://www.teraz.sk/slovensko/fidesz-sa-stretava-s-smk-s-vladnym-mo/254851-clanok.html
Orbán po schôdzke s SMK: Možnosti Felvidéku treba využiť lepšie
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-orban-po-schodzke-s-predsedom-smk/254075-clanok.html
Do Trnavského kraja zavíta delegácia z Maďarska
http://www.teraz.sk/regiony/do-trnavskeho-kraja-zavita-delegacia/256750-clanok.html
Nem, nem soha
Maďarská menšina tak blízko situácii, že zostane bez zastúpenia, za 30 rokov demokracie ešte nebola.
https://komentare.sme.sk/c/20520807/nem-nem-soha.html
Maďarská diplomacia víta prvé dvojjazyčné tabule na železniciach v SR
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-rezort-diplomacie-vita-prve/253070-clanok.html
Na staniciach pribudli dvojjazyčné tabule
http://www.teraz.sk/slovensko/dvojjazycne-nazvy-tabule-ersek/255730-clanok.html
Ťažké váhy slovenského vlakového biznisu cielia na Maďarsko
https://www.etrend.sk/firmy/tazke-vahy-vlakoveho-biznisu-cielia-na-madarsko.html
Szijjártó: NATO sa musí zapojiť do boja proti Islamskému štátu
http://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-nato-sa-musi-zapojit-do-b/252674-clanok.html
„Nemožno tvrdiť, že migrácia automaticky vedie k terorizmu“
http://www.teraz.sk/zahranicie/expert-nemozno-tvrdit-ze-migracia/252507-clanok.html
Agentúra Moody’s udelila koncernu MOL rating v investičnom pásme
http://www.teraz.sk/ekonomika/agentura-moodys-udelila-rating-mol/252352-clanok.html
Maďarský ropný koncern MOL zvýšil zisk o 28 percent
http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsky-ropny-koncern-mol-zvysil-v/258343-clanok.html
Rakúski vojaci zostávajú na maďarsko-srbských hraniciach
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-rakuski-vojaci-zostavaju-n/252347-clanok.html
Maďarsko na ochranu riečneho úseku hraníc so Srbskom nasadilo plavidlá
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-ochrana-rieka-hranica-srbsko/252388-clanok.html
Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku
https://www.facebook.com/oslovma/photos/pcb.1221482567950717/1221482044617436/?type=3&theater
Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru! - http://www.slovaci.hu/index.php/sk
Zasadal 62. kongres Federálnej únie európskych menšín (FUEN)
http://www.slovaci.hu/index.php/sk/9-blog/520-zasadal-62-kongres-federalnej-unie-europskych-men-in-fuen
Výzva VPN ZSM na predkladanie žiadostí o podporu
Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2017.
www.oslovma.hu/XXX/VpnZsm17.rtf
Podpredseda ÚSŽZ a predseda VPN ZSM podpísali tohtoročnú zmluvu o poskytnutí podpory pre Slovákov v Maďarsku.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/153-politika1-politika1/1390-vzva-na-predkladanie-iadosti-o-podporu
Škola v prírode na Slovensku 2017
Poznaj svoje korene - Súbeh VPN ZSM
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/1321-subeh-vpn-zsm-poznaj-svoje-korene
Archív:
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1375-poznaj-svoje-korene-oslavy-na-horehroni
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1313-kola-v-prirode-v-hronci-poznaj-svoje-korene
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1106-poznaj-svoje-korene-hronec-2013
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/583-kola-v-prirode-poznaj-svoje-korene
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/24320-uspe-n-prv-turnus-koly-v-prirode-v-hronci
http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-deti-a-mladez/23342-jesenne-dobrodru-stva-v-srdci-slovenska
http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-deti-a-mladez/20695-neoby-ajna-kola-u-i-sa-zabavne
http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-deti-a-mladez/23352-mladi-krajania-na-slovensku
http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-deti-a-mladez/21978-horehronske-za-itky-mlade-e
http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-deti-a-mladez/21967-uspech-koly-v-prirode-na-slovensku
Školská koncepcia CSSM a akčný plán 2017-2020
Rozoslaním návrhov Koncepcie rozvoja slovenského výchovno-vzdelávacieho systému v Maďarsku a Akčného plánu na jeho rozvoj na obdobie 2017-2020 školám, slovenským samosprávam a spolkom odštartovala spoločenská diskusia, ktorej cieľom je pomôcť v zlepšení postavenia našich školských inštitúcií, vytýčení cieľov vzhľadom na ich prípadné prebranie, zaškoľovania detí do dvoch slovenských gymnázií, či poskytnutí metodickej pomoci inštitúciám, aby aj miestne slovenské samosprávy dokázali využívať zákonom poskytované možnosti v tejto oblasti.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/150-politika2-politika2/1386-kolska-koncepcia-cssm-a-akn-plan-2017-2020
Súbeh CSSM na podporu miestnych slovenských aktivít a vydavateľskej činnosti
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/24766-subehcssm17
Tlačivo: http://www.slovaci.hu/images/stories/2016/csatolm%C3%A1nyok/Tlacivo-podpora_CSSM.doc
Štatút súbehu / Prílohy: http://www.slovaci.hu/images/stories/2016/csatolm%C3%A1nyok/Statut_subehu-4prilohy_.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1225743577524616
Pamätník sv. Cyrila a Metoda / Po stopách pamiatok z Blatnohradu
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/952-pamatnik-sv-cyrila-a-metoda-v-blatnohrade
Spomienkové stretnutie
3. júna v Pamätnom parku sv. Cyrila a Metoda v Zalavári (Blatnohrade) - Organizátori prosia všetkých, ktorí by chceli na podujatie cestovať autobusom, aby svoj záujem oznámili na e-mailovej adrese: ssambp@gmail.com alebo telefonicky na čísle: +36 30 9213412 najneskôr do 29. mája 2017 do 11.00 hodiny. (Príspevok na cestovanie je 1.000 Ft na osobu.)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1272593799506260
Pred závinovým festivalom v Malom Kereši
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1227836423981998
Slovenská samospráva v Malom Kereši a Spolok malokerešských Slovákov usporiada aj v tomto roku populárny závinový festival. Tohtoročné Mestské dni v Malom Kereši sa budú konať v dňoch 19. a 21. mája. Usporiadatelia festivalu, ktorý bude prebiehať v rámci osláv osídlenia mesta Slovákmi, na svoju obľúbenú akciu pozývajú dvoj- a trojčlenné družstvá šikovných žien z našich Slovákmi obývaných obcí. Mestské dni spestrí množstvo kultúrnych programov, o. i. vystúpenia speváckych zborov, tanečných a hudobných skupín. Účastníci podujatia sa iste nebudú nudiť, organizátori im ponúknu pestrú paletu zábavy. Zlatým klincom programu bude závinový festival, ktorý iste priláka nielen zručné gazdinky, ale aj množstvo labužníkov-ochutnávačov. (luno.hu)
Halušky Terchová 2017 s majstrami spod Pilíša
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1277136525718654
Biele zlato - Slovenský mikrobiálny fenomén
www.oslovma.hu/XXX/Bryndza1.pdf
Slovenskej bryndzi pomáha veda
https://vat.pravda.sk/clovek/clanok/429251-slovenskej-bryndzi-pomaha-veda/
Recepty z archívu Družstva pre predaj bryndze v Turč. Sv. Martine
www.oslovma.hu/XXX/BryndzaK.pdf
Cena Samuela Tešedíka
https://www.facebook.com/oslovma/photos/pcb.1271160176316289/1271159242983049/?type=3&theater
Štatút
http://www.uszz.sk/data/files/statut_cena_samuela_tesedika_2015.doc
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1271160176316289
Literárne talenty zo slovenského zahraničia
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4388/v-novych-zamkoch-ocenia-literarne-talenty-zo-slovenskeho-zahranicia
Ocenené práce súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2017 - 1. časť:
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2291/ocenene-prace-sutaze-preco-mam-rad-slovencinu-preco-mam-rad-slovensko-2017---1-cast
2. časť:
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2292/ocenene-prace-sutaze-preco-mam-rad-slovencinu-preco-mam-rad-slovensko-2017--2-cast
V Šalgótarjáne o Sládkovičovi
Slovenská samospráva v Šalgótarjáne v spolupráci so Spolkom Slovákov a ich priateľov usporiadajú dňa 24. mája 2017 v priestoroch Župnej knižnice B. Balassiho literárne popoludnie. O živote a činnosti Andreja Sládkoviča bude prednášať fiľakovská učiteľka Tünde Puntigánová. Podujatie o slovenskom evanjelickom kňazovi, básnikovi, kritikovi literárnych a dramatických prác, publicistovi a prekladateľovi sa začína o 16. hod. a vstup je voľný. (luno.hu)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1271168066315500/?type=3&theater
Rozprávky o zvieratkách v Tatabáni
Župná a mestská knižnica A. Józsefa v Tatabáni pozýva záujemcov na prezentáciu Rozprávok o zvieratkách pedagogičky Alžbety Krajczárovej Szárazovej. Podujatie sa uskutoční v rámci III. Mestského národnostného týždňa s názvom Spoločná kolíska 29. mája 2017 o 9.30 hodine v priestoroch knižnice (Hlavné nám. 2.). Prvý program národnostného týždňa slávnostne otvorí viceprimátorka mesta Katalin Turaiová Johnová, prítomných pozdraví aj predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Tatabáni- Bánhide Anna Mazalinová. (luno.hu)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1271171396315167/?type=3&theater
Podpredseda ÚSŽZ a predseda VPN ZSM podpísali tohtoročnú zmluvu
O POSKYTNUTÍ PODPORY PRE SLOVÁKOV V MAĎARSKU
Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory pre slovenskú národnosť v Maďarsku na rok 2017 vo výške takmer 100 000 eur podpísali 20. mája v Mlynkoch podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Peter Prochácka a predseda Správnej rady Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) Matej Šipický. Podpora z rozpočtu ÚSŽZ je súčasťou štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí na realizáciu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z roku 2003. Na základe tejto medzinárodnej dohody Slovensko každoročne poskytuje finančnú pomoc pre Slovákov v Maďarsku prostredníctvom VPN ZSM. Tieto finančné prostriedky aj v tomto roku budú použité v prvom rade na výchovno-vzdelávaciu činnosť, usporiadanie tradičnej Školy v prírode Poznaj svoje korene, resp. na učebné pomôcky a podporovanie študentov a pedagógov, ako aj ďalších cieľov súvisiacich s uskutočnením Koncepcie rozvoja slovenského výchovno-vzdelávacieho systému v Maďarsku - Akčného plánu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. VPN ZSM okrem školských a vzdelávacích inštitúcií, študentov a pedagógov podporuje aj spoločenské organizácie, miestne a regionálne slovenské samosprávy.
Memoriál Juraja Migaša - IX. Pešia túra na Pilíš
20. mája 2017 - „Spoločnými chodníkmi v znamení prehlbovania priateľstva“ - Fotogaléria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1269437003155273.1073742039.147596498672668&type=3
Výstupom na Pilíš si Slováci v Mlynkoch pripomenuli pamiatku Juraja Migaša
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4368/vystupom-na-pilis-si-slovaci-v-mlynkoch-pripomenuli-pamiatku-juraja-migasa
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/153-politika1-politika1/1284-memorial-juraja-migaa-vstup-na-vrchol-pilia
http://www.uszz.sk/sk/juraja-migasa-diplomata-priatela-a-nezistneho-cloveka-slovaci-v-madarsku-zvecnili-v-mlynkoch-vecnou-spomienkou-a-poctili-vystupom-na-pilis
Pilíšska hymna - „V tých pilíšskych dúbravách / láskajú nás bujné koruny. / Tisíce krás, nebo na zemi!” - oslovma.hu-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1269320019833638/
http://www.oslovma.hu/pilis-slovak.hu/literatura/17-irodalom/30-pilisska-hymna
Zvonenie a hlásna služba v Nadlaku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1091-pavel-bala-zvonenie-a-hlasna-sluba-v-nadlaku
Horlivý kňaz a národovec Ivan Bujna
http://oslovma.hu/index.php/en/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/716-nadlak-horliv-kaz-a-narodovec-ivan-bujna
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
Pečať Nadlaku v znamení slovenských evanjelikov
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/813-pea-nadlaku-v-znameni-slovenskch-evanjelikov
Sneženie v Pilíši
19. apríla 2017 - 15. marca 2013
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=392030447562604
Nové Zámky - Trnava - Bratislava - Gabčíkovo - Komárno
Kultúrno-poznávací zájazd slovenských samospráv v Kóšpallagu a Senváclave / 21. - 23. apríla 2017
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1244361942329446
Národnostné stretnutie v Kóšpallagu
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1265752366857070
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/24995-tradi-ne-stretnutie-s-priate-mi-v-ko-pallagu
Archív:
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/24015-narodnostne-stretnutie-v-ko-pallagu
http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-kultura/23110-slovensk-de-v-ko-pallagu
Dvojjazyčné nápisy v národnostných obciach
http://www.slovaci.hu/index.php/sk/samospravam/513-dvojjazy-ne-napisy-v-narodnostn-ch-obciach
Veľkotarčianske kroje a podpilíšska poézia v XX. obvode Budapešti
Slovenská samospráva XX. obvodu Budapešti (Pesterzsébet) v priestoroch knižnice Osvetového strediska Csili 27. apríla usporiadala vernisáž výstavy slovenských vyšívaných pruslíkov z Veľkej Tarče a literárne posedenie so slovenskými básnikmi spod Pilíša Alexandrom Kormošom a Imrichom Fuhlom. Obľúbené podujatie už tradične spestrilo krátke vystúpenie recitátorov budapeštianskeho slovenského gymnázia, v umeleckom prednese básní však nezaostávali ani členovia a priaznivci hostiteľského zboru slovenských poslancov. Veľkotarčianske kroje a podpilíšska poézia sa navzájom vhodne dopĺňali a očividne dokázali osloviť početných záujemcov. Okrem usporiadateľov vydareného popoludnia a, samo-zrejme, aj spomínaných poetov, najväčšiu zásluhu na tom má zberateľka a opatrovateľka pruslíkov a ďalšieho bohatstva Veľkotarčanov Mária Galántaiová, ktorá je známa nielen svojou zbierkou krojov, ale aj tým, že dvadsať rokov viedla miestnu slovenskú samosprávu. Našťastie, naďalej je nesmierne aktívnou organizátorkou a aj účinkujúcou slovenských programov. Veľká Tarča je obcou Pripeštianskeho regiónu a jej obyvatelia sú právom hrdí na svoj pestrofarebný slovenský kroj, ktorý starší ľudia aj dnes nosia nielen v sviatočné, ale často aj vo všedné dni. Tunajší Slováci vždy kládli veľký dôraz na pestrosť svojho kroja, ktorú vyjadrovali nielen farbami, ale aj bohatými výšivkami. Dekoratívnosť kroja sa prejavovala v oblečení každej vekovej skupiny a popri ženskom odeve sa nezanedbával ani mužský. V detskom oblečení u dievčat prevládali ružová a červená farba. U chlapcov odev zdobili zelenou, bledomodrou či fialovou výšivkou. Pre dospelých vyberali tmavšie odtiene farieb. Mužské odevy vyšívali tmavozelenou, tmavomodrou a tmavofialovou farbou. Ženy sa obliekali do bordovej a fialovej farby.
Fotogaléria: https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1246998612065779
Pocta Ondrejovi Áchimovi
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2274/budapestianska-pocta-slovakov-ondrejovi-achimovi-likerovi
Áchim a Slováci - Syn Dolnej zeme
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1187-z-novej-knihy-michala-hrivnaka-achim-a-slovaci
Sedliacky Apolón
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/1239-estera-m-molnarova-sedliacky-apolon
17. ročník celoštátnej konferencie vedúcich slovenských národopisných zbierok
Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku organizuje 17. ročník Celoštátnej konferencie vedúcich slovenských národopisných zbierok, ktorá sa uskutoční dňa 29. apríla 2017. Miestom konania tohtoročnej konferencie bude Múzeum ľudovej architektúry v Níreďháze. Prihlásiť sa môžete elektronicky cez nasledujúci link do 10. apríla: https://goo.gl/forms/PH6YqEfJ9OjFgXZg1
Prihláška: http://www.luno.hu/images/stories/2017/Aktuality/17-04b/KonfNarPrihl17.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1220591804706460/?type=3&theater
500 rokov od Lutherových požiadaviek
Čo všetko zmenila reformácia? Ako to posunulo kresťanský svet? Čo dnes spája katolíkov a protestantov a čo ich oddeľuje? Je čo oslavovať?
https://www.tyzden.sk/podlampou/39036/pod-lampou-500-rokov-od-lutherovych-poziadaviek/
Spolok Slovákov z Maďarska
http://slovaci-z-madarska.spolok.eu/
Eduard Chmelár: Šanca na historické slovensko-maďarské zmierenie
http://slovaci-z-madarska.spolok.eu/2017/04/23/slovensko-madarske-zmierenie/
Potrebujeme lepší model upevňovania vlastenectva ako je Matica
http://slovaci-z-madarska.spolok.eu/2017/04/20/monitorkam-kraca-matica/
Ján Brtka novým predsedom Matice Slovenskej v Srbsku
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4367/jan-brtka-sa-stal-novym-predsedom-matice-slovenskej-v-srbsku
Zasadal Výkonný výbor Svetového združenia Slovákov v zahraničí
http://www.slovaci.hu/index.php/sk/9-blog/515-zasadal-v-konn-v-bor-svetoveho-zdru-enia
Slováci v zahraničí dostanú o 200 tisíc eur viac na svoje aktivity
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4362/slovaci-v-zahranici-dostanu-o-200-tisic-eur-viac-na-svoje-aktivity-trend-navysovania-bude-pokracovat
Tvorivá škola žurnalistiky 2017 pre redaktorov krajanských médií
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4366/vyzva--tvoriva-skola-zurnalistiky-2017-pre-redaktorov-krajanskych-medii
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1251697898262517
Predseda ÚSŽZ Ján Varšo: Vklad krajanov do národného dedičstva sa zhodnocuje aj na letných kultúrnych a zážitkových vrcholoch na Slovensku
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4357/jan-varso-vklad-krajanov-do-narodneho-dedicstva-sa-zhodnocuje-aj-na-letnych-kulturnych-a-zazitkovych-vrcholoch-na-slovensku
Prihláste sa na IX. dolnozemský jarmok
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vyzýva spolky žien, remeselníkov, kuchárov tradičných jedál, ochotnícke spolky, združenia a iných záujemcov...
http://www.slovackizavod.org.rs/konkursi/pregled/15709
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1229615527137421
X. Stretnutie dolnozemských Slovákov - Na jarmoku
http://www.slovackizavod.org.rs/vesti/kalendar/dogadjaj/15720
Katarína Džunková: Za vojvodinskými Slovákmi
https://dzunkova.blog.sme.sk/c/455682/za-vojvodinskymi-slovakmi.html
Ročenky Slovákov v Maďarsku na prezentácii v Bratislave
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=927339624031681
Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Čabianska organizácia Slovákov a Nezisková verejnoprospešná spoločnosť SlovakUm v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí 12. apríla 2017 v bratislavskom Starom evanjelickom lýceu usporiadali prezentáciu dvoch ročeniek Slovákov v Maďarsku. Hostí privítali: predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková a predseda ÚSŽZ JUDr. Ján Varšo, CSc. V kultúrnom programe účinkovali žiaci budapeštianskej slovenskej školy. Náš kalendár predstavila predsedníčka OZ Dotyk ľudskosti Mária Hrkľová, Čabiansky kalendár prezentoval predseda Čabianskej organizácie Slovákov Michal Lásik.
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/24893-dva-kalendare-v-bratislave
Listovanie v kalendároch Slovákov v Maďarsku
Pocta a úcta osobnostiam a udalostiam
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4364/listovanie-v-kalendaroch-slovakov-v-madarsku-pocta-a-ucta-osobnostiam-a-udalostiam-sme-tu-a-budeme-aj-dalej
Slovenské spievanky a veršovačky 2017
Celoštátna súťaž Zväzu Slovákov v Maďarsku v speve slovenských ľudových piesní a v prednese poézie a prózy
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/156-kultura2-kultura2/1163-sua-zsm-slovenske-spievanky-a-verovaky
Súťaž ZSM Slovenské spievanky a veršovačky v Mlynkoch
Regionálne kolo súťaže Zväzu Slovákov v Maďarsku v speve slovenských ľudových piesní a v prednese poézie a prózy Slovenské spievanky a veršovačky 11. mája 2017 v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch - Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1261198987312408
Folkloristka Zuzana Hollósyová hodnotí
regionálne kolo súťaže Zväzu Slovákov v Maďarsku v speve slovenských ľudových piesní Slovenské spievanky 11. mája 2017 v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch - oSlovMa-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1260828930682747/
Predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková otvára
21. ročník súťaže Zväzu Slovákov v Maďarsku v speve slovenských ľudových piesní a v prednese poézie a prózy Slovenské spievanky a veršovačky 11. mája 2017 v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch - oSlovMa-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1261138623985111/
Archív:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=960200837412226
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/24036-de-slovenskeho-slova-a-piesni-v-daba-i
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=777245115707800
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1194-spievanky-a-verovaky-oslavuju-dospelos
Zábery z Valného zhromaždenia Zväzu Slovákov v Maďarsku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1254644317967875
5. mája 2017 v budapeštianskom Slovenskom inštitúte - Foto: (fuhl)
http://www.oslovma.hu/zsm.hu/images/2017/PozVZvaz-5maj2017.jpg
„Daj Boh šťastia tejto zemi“
www.oslovma.hu/XXX/ZsmMszsz.mp3
Hymnická pieseň Zväzu Slovákov v Maďarsku - Spieva: Žofka Komjáthiová / Hrá: Ľudová hudba Svrčkovci
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1257683477663959
Eva Krekovičová: Nie je hymna ako hymna
http://www.akademickyrepozitar.sk/sk/repozitar/nie-je-hynma-ako-hymna-hymny-v-procesoch-transformacie-na-prelome-tisicrocia.pdf
Spomienkové stretnutie na železničnej stanici v Seredi
70. rokov od príchodu Slovákov z Dolnej zemi do zeme svojich predkov
15. apríla 2017 - (seredonline.sk)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1233392023426438
15. apríla 2017 sa na železničnej stanici v Seredi konalo spomienkové stretnutie pri príležitosti 70. rokov od príchodu Slovákov z Dolnej zemi do zeme svojich predkov. Podujatie zorganizoval Spolok Slovákov z Maďarska, Dom Matice slovenskej v Galante a Mestské úrady v Seredi a Galante. Účastníkmi bol aj žijúci pamätníci a ich potomkovia, ktorí vo svojich životopisoch neopomenú zmienku o tom, že sú hrdými pokračovateľmi slovenských rodov z Dolnej zeme. K významným, neopomenuteľným historickým udalostiam a súvislostiam života a dejín slovenského národa na prelome prvej polovice 20. storočia patrí aj reemigrácia a repatriácia Slovákov z Európy a sveta do vlasti. V procese vysťahovalectva a prisťahovalectva, najmä v tom druhom, ide o prvý historický, organizovaný a masovejšie zastúpený imigračný faktor, prepojený cez viaceré politické, národné, hospodárske, psychologické, duchovné a spoločenské súvislosti. Návrat takmer 170 tisíc Slovákov z viacerých krajín a štátov po 2. svetovej vojne, niesol so sebou nespočetné osudy ľudí, utrpení, starostí, zmien, psychologických tlakov, ale i túžbu vrátiť sa po viacerých storočiach, desaťročiach do otcovskej i materinskej vlasti, opätovne nadobudnúť pocit domova a životnej istoty napriek tomu, že to bolo po mnohých stránkach ťažké, zložité a neisté. „Mať volá“ - proces, pod ktorým sa skrývala najväčšia slovenská reemigrácia, v rámci ktorej z Maďarska na Slovensko prišlo cca 70 tisíc ľudí. Prispelo k tomu zvyšujúce sa obmedzenie v školskej výučbe, zákazy používania slovenského jazyka, pomaďarčovanie priezvisk, zredukovanie a postupne zánik bohoslužieb v slovenskom jazyku a pod. Presídlenci, reemigranti aj v nových, zmenených podmienkach svojou húževnatosťou a nezdolnosťou vytvorili nový svet pre seba a potomkov v starej vlasti. Po všetky tie roky, aj po roku 1947 si títo ľudia bohatí na zvyky, tradície, svojrázny rečový prejav a štýl života, bezhraničnú pracovitosť a usilovnosť, zmysel pre gazdovanie, svojráznu gastronómiu ale aj zábavu, vrchovato chránili svoju identitu v rámci svojho rodinného krbu. Pre tieto vlastnosti sa stali zaujímavou, no nie vždy prijímanou komunitou v rámci celku, najmä ak išlo o žitie na národnostne zmiešanom území.
Ľudové noviny: http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/24914-pri-li-pred-sedemdesiatimi-rokmi
Video: https://www.youtube.com/watch?v=JVG-fTwpI1s&feature=youtu.be
Slováci z Maďarska vo vlasti predkov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1228659933899647
https://www.youtube.com/watch?v=gDHx7YfEUs8
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4341/slovaci-z-madarska-vo-vlasti-predkov--pripomienka-prveho-presidleneckeho-transportu-spred-70-rokov-v-seredi
Spomienka na Martina Morháča v Budapešti
http://ecav.sk/?p=SvZ/SvZ_oznamy/spomienka_na_martina_morhaca_v_budapesti
Staňte sa spolutvorcami Nášho kalendára na rok 2018!
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1267202360045404
Ročenka Náš kalendár je už dlhé desaťročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) je Nezisková verejnoprospešná spoločnosť SlovakUm, s. r. o., jej hlavnými tvorcami sú redaktori týždenníka a internetového portálu Ľudové noviny. Naším cieľom je, aby Náš kalendár na rok 2018 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku - prezentujúc tohtoročné udalosti zachytené objektívom fotoaparátu, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť našich školákov a mládeže.
Podľa našich predstáv aj budúcoročný Náš kalendár bude mať tradičnú, klasickú štruktúru, čo však neznamená, že nechce byť niečím viac než „iba“ kronikou našej Slovače. Snažíme sa o to, aby naša ročenka bola obsahovo, tematicky a žánrovo pestrým, praktickým, zároveň hodnotným a podnetným čítaním. Na stránkach Nášho kalendára na rok 2018, samozrejme, predstavíme o. i. činnosť inštitúcií CSSM, prácu našich slovenských volených zborov a občianskych organizácií, ako aj ďalších slovenských kolektívov. Pri zostavovaní ročenky sa chceme sústrediť na okrúhle životné jubileá významných osobností Slovákov v Maďarsku a na také dôležité výročia, ako je napríklad 300. výročie znovuzaloženia Békešskej Čaby a Malého Kereša, 70-ka Zväzu Slovákov v Maďarsku, 40. výročie vydanie antológie Výhonky a 25. výročie prijatia národnostného zákona. Pochopiteľne, necháme pritom primeraný priestor aj pre literatúru, zábavné čítanie, rôzne zaujímavosti, krížovky, recepty a humor.
Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu: staňte sa spolutvorcami Nášho kalendára na rok 2018! Vítané sú všetky vaše návrhy, podnety, pripomienky, no a najmä články, fotografie a iné príspevky na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj o ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na našom národnostnom poli. Svoje články, resp. podnety a pripomienky pošlite v elektronickej podobe čím skôr (najneskôr do 1. augusta) na emailovú adresu spoločnosti SlovakUm.
Za spoluprácu vám vopred ďakujeme!
S pozdravom:
Imrich Fuhl
konateľ SlovakUm, s. r. o.
e-mail: slovakum@slovaci.hu
mobil: +36 30 423 8033
Ľudové noviny / Týždenník Slovákov v Maďarsku
Staršie čísla: http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/starsie-cisla-novin/tlac-verz-pdf
Obsah (č.20/2017): Editoriál - Koniec je začiatok / O čom sme písali? / O oblastných domoch - s Tirpákmi / Valné zhromaždenie ZSM v SI / Naplnený sen v Telekgerendáši / Príloha pre deti - LuDo / Rozlúčkové slávnosti na našich gymnáziách / Májová slovenská omša v Kostole sv. Jozefa / Chyby, ktoré pomáhajú zlodejom / Jozef Špaček: Rednutie kostí / Milan Zelinka: Vnútorný hlas, Odbočka / Milovníci Pilíša - výstava fotografií v Číve / Na voľné chvíle: vtipy, osemsmerovka / Slovenský majáles v Sudiciach
http://www.luno.hu/images/pdf/2017d/20-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1279927888772851
Obsah (č.19/2017): Namiesto editoriálu - Na zdravie? / O čom sme písali? / Deň slovenských pedagógov v Maďarsku / Deň slovenských učiteľov Novohradskej župy / Mestské slávnosti v Slovenskom Komlóši / Vo víne je pravda... aj v Pilíši / Nová publikácia o sarvašských Slovákoch / Po slovensky v Kesegu / Úspešný slovenský jazykový kurz vo Vacove / 21. ročník súťaže Dobré slovo v Komárne / Olympionici z čabianskej školy / Bohoslužby k výročiu presídlenia v Leviciach / Svätý Ján Nepomucký / Biely jogurt pomáha zdraviu / Grapefruitom proti brušnému tuku / Rút Lichnerová: Čaj o piatej (úryvok) / Slovenský národnostný večierok v Dunaeďháze / Na voľné chvíle: vtipy, tajnička / Kroje a poézia v XX. obvode Budapešti
http://www.luno.hu/images/pdf/2017c/19-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1273351229430517
Obsah (č.18/2017): Súbeh Slovenskej samosprávy Peštianskej župy / O čom sme písali? / Anketa: Maturita predo dvermi, ale ako ďalej? / Inštitúcie CSSM v Slovenskom Komlóši vynovené / Kétšopronské popoludnie v duchu tradícií / Žiaci zo Šalgótarjánu v banskobystrickej opere / Gengelagčania boli na výlete / Deň, keď si ôsmaci a učitelia vymenili miesto / Budapeštiansky výlet komlóšskych žiakov / Ján Láni: Zberateľ slovesností z Asódskej doliny / Medzinárodné stretnutie Magis Central Europe / Kam na slovenské bohoslužby? / K sviatku darkýň života / Peter Holka: Láska prebýva na Kilimandžáre / Tohtoročná Pieseň chrámu v Síleši / Na voľné chvíle: vtipy, krížovka pre deti / Býk a panna - bájny príbeh na fotografiách
http://www.luno.hu/images/pdf/2017c/18-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1266914596740847
Obsah (č.17/2017): Editoriál: Návraty / O čom sme písali? / Prezentácia našich kalendárov v Bratislave / Odborné stretnutie s vedúcimi CSSM / Prišli pred sedemdesiatimi rokmi / Nepravidelný slovník komlóšskeho nárečia / O čom píše Slovenčinár? / Otvorené brány komlóšskej slovenskej školy / Zabezpečený dorast folkloristov v Telekgerendáši / Veľký piatok v Čemeri a Ečeri / Príliš veľa starostlivosti a strachu deťom nepomôže / Milan Zelinka: Prózy z nájdeného času / Veľký Varadín - mesto slovenských biskupov / Na voľné chvíle: krížovka, vtipy / Sarvašské jarné motívy fotoobjektívom
http://www.luno.hu/images/pdf/2017c/17-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1260801804018793
Obsah (č.16/2017): Namiesto editoriálu: Ešte máme čas / O čom sme písali? / Spomienka na kazateľov Božieho slova / Metodický deň PMCSM v mlynskej škôlke / Jazyková súťaž zo slovenčiny v Dunaeďháze / V Kerestúri moržovali kukuricu / VZ Kruhu priateľov Slovenského Komlóša / Príloha pre deti - LuDo / Slovenské slovo v maďarskej základnej škole / Akčný piatok v čabianskej slovenskej škole / Zo života a diela farára Martina Morháča / Peter Mišák: Kde je Tornaľa? / Týždeň zdravia v budapeštianskej škole / Na voľné chvíle - vtipy, tajnička / Veľkonočná tvorivá dielňa v Malej Tarči
http://www.luno.hu/images/pdf/2017c/16-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1253587408073566
Obsah (č.15/2017): Odišiel Atila Majnek / O čom sme písali? / O publikáciách národností v knižniciach / Miklós Soltész v nížanskej a v alkárskej škole / Mimoriadna hodina slovenskej literatúry / Svetový deň šťastia / Jedna z najkrajších knižníc Európy / V Legínde prebudili jar / Slovenská jazyková súťaž v Ďurke / Prvý apríl v komlóšskej škole / Cez Erasmus v Banskej Bystrici / Slovenská národnostná ekoškola v Gengelagu / Omša na Smrtnú nedeľu v VIII. obvode / Dračie veľkonočné vajíčka / Viera Švenková: Leto uletelo (úryvok) / Usilovné mravce v arboréte / Na voľné chvíle: vyhodnotenie, osemsmerovka / Bezhraničný dizajn - tvorba bez hraníc
http://www.luno.hu/images/pdf/2017c/15-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1246429962122644
Obsah (č.14/2017): Namiesto editoriálu: Užitočnosť / O čom sme písali? / Anketa o slovenských veľkonočných zvykoch / Valné zhromaždenie ÚSOM v Šámšonháze / Spoločné zasadnutie Gengelagu a Vidinej / O ovčiarskych tradíciách v čabianskej škole / Zabíjačka v škole v Novej Hute / Stretnutie A. Kormoša s čitateľmi v Mlynkoch / Spevácky zbor mesta Brezna v Budapešti / Komlóšsky žiaci sa učili piecť chlieb / Jarné tvorivé dielne v sarvašskej škole / Pred Veľkou nocou na kestúckom cintoríne / Keď ruža či jazmín majú cenu zlata / Z tvorby našich básnikov ku Dňu poézie / Krvatačka - privítanie jari v Tárnoku / Na voľné chvíle: vtipy, krížovka pre deti / Pub Art v Slovenskom inštitúte
http://www.luno.hu/images/pdf/2017c/14-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1241417845957189
Obsah (č.13/2017): Vyznamenanie „Za našu národnosť“ / O čom sme písali? / O Slovenskej národnostnej škole v Níži / Odborná prezentácia novej učebnej pomôcky / Rozviazané jazyky v Literárnej oáze / Ocenenie pre slovenský ev. cirkevný zbor / Oslavy MDŽ v KS Vernosť v Sarvaši / Lavička A. Geľmana v Tardoši / Z Odborného školenia pre slovenčinárov / K 195. výročiu narodenia Jozefa Viktorina / Z Békešskej Čaby do Aradáča a späť / Šípkový olej pomáha ženám mladnúť / Čo si všímať pri nákupe rýb / Pavol Kondač: Urazený človek / Z dejín európskeho fotografického umenia / Na voľné chvíle: krížovka, vyhodnotenie / Príroda sa prebúdza
http://www.luno.hu/images/pdf/2017b/13-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1229223293843311
Obsah (č.12/2017): Kvety, bačovia a pandy / O čom sme písali? / Ovčiari - Valasi, remeslo a kultúra v Békešskej Čabe / VZ Klubu slovenských dôchodcov / Fórum slovenských samospráv Békešskej župy / Vedúci občianskych organizácií v Poľnom Berinčoku / Príloha pre deti - Ludo / V mlynskej škôlke tancujú, spievajú a cestujú / Ján Varšo navštívil novomestskú slovenskú školu / Z Békešskej Čaby do Aradáča a späť / Pesničky a pampúšiky z Cinkoty / Viera Švenková: Pozri sa na svet (úryvok) / Národopisné múzeum Slovákov v Pilíšskej Čabe / Na voľné chvíle: Chuck Norris, doplňovačka / Reformácia 500 - Várkonyi
http://www.luno.hu/images/pdf/2017b/12-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1221231561309151
Oplatí sa predplatiť Ľudové noviny
http://www.luno.hu/images/stories/2015/Docs/LnPredpl.pdf
Buďte stálym čitateľom jediných slovenských novín v Maďarsku!
https://eshop.posta.hu/storefront/hirlapok/kozelet-politika-gazdasag/ludove-noviny/prodB015200.html
O čom písali Ľudové noviny pred 45, 40, 35, 30, 20 a 15 rokmi? (14)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/24854-o-om-sme-pisali-14
U Jána Krajcsího v Šámšonháze / V. Kondrót a R. Čižmárik v Mlynkoch, Dabaši a Budapešti / Ľudové noviny odoberá každý školák / Úspešné obdobie našich literátov / S divadelníkmi bližšie k deťom a slovenčine / Z postrehov bývalého hosťujúceho učiteľa
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1216951845070456
O čom písali Ľudové noviny pred 50, 45, 25, 15 a 10 rokmi? (15)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/24873-o-om-sme-pisali-15
Výstava „Maďari v Slovenskom národnom povstaní“ / Múzeum a slobodné štvrťstoročie Slovenského Komlóša / Po slovensky hovoriť už nie je „šik“ / Ako som sa stal prispievateľom do Ľudových novín? / Dušan Čaplovič s predstaviteľmi našich Slovákov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1224774877621486
O čom písali Ľudové noviny pred 10, 30, 35, 40 a 45 rokmi? (16)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/24888-o-om-sme-pisali-16
Názory čitateľov, prístupnosť a obsah Ľudových novín / Kestúcki divadelníci, speváci a tanečníci v Novohrade / Pilíšske ozveny - prvá zbierka Gregora Papučka / „Priateľstvo vojakov Varšavskej zmluvy“ v Pišpeku / Slovenský jazyk ako zvláštny predmet len fakultatívne
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1232344540197853
O čom písali Ľudové noviny pred 10, 15, 25, 45 a 50 rokmi? (17)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/24912-o-om-sme-pisali-17
Na besede v Šámšonháze o založení OSMM / Knižný debut 87-ročného Čabana Juraja Šótiho / „Naši redaktori nemôžu byť tam, kde sa konajú udalosti“ / Svojrázne ľudové umenie na komlóšskych stenách / Dochvíľnosť, presnosť, snaha a iniciatíva v Kestúci
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1241393012626339
O čom písali Ľudové noviny pred 10, 25, 30, 35 a 40 rokmi? (18)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/24940-o-om-sme-pisali-18
F. Zelman na čele regionálneho osvetového strediska / Predseda MS J. Markuš: Ešte žijú Slováci v Maďarsku / Ľudová hudba národností v Maďarskom rozhlase / Pamiatky tradičnej sedliackej kultúry v Šárišápe / Slovenské kluby by mali pomôcť získať deti a mládež
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1248985728533734
O čom písali Ľudové noviny pred 10, 25, 30, 50 a 55 rokmi? (19)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/24968-o-om-sme-pisali-19
Stretnutie pitvarošských navrátilcov do starej vlasti / „Elnézést, chceli by sme sa ospravedlniť...“ / Žiaci budapeštianskej slovenskej školy na zájazde / Čas lúčenia v našich slovenských gymnáziách / Slovenské deti potrebujú učiteľov, poďte medzi nás!
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1256539214445052
O čom písali Ľudové noviny pred 45, 40, 35, 25 a 15 rokmi? (20)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/24990-o-om-sme-pisali-20
Ako ďalej, ôsmaci budapeštianskej slovenskej školy? / Generálni tajomníci národnostných zväzov v rozhlase / 19 maturantov slovenského gymnázia v Békešskej Čabe / Slovenská príloha novohradského denníka zostáva snom / Najúspešnejšia politička Slovákov v Maďarsku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1263370020428638
O čom písali Ľudové noviny pred 10, 30, 40, 45 a 50 rokmi? (21)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25015-o-om-sme-pisali-21
Zaslúžime si ho(v)nosné meno Tót so všetkými príveskami? / Postupne by bolo treba prejsť na dvojjazyčnú výučbu / Oslávili starcov, ktorí vybudovali základy nového života / V 8 školách Békešskej Čaby 547 žiakov sa učí slovenčinu / Naše pilíšske súbory na pestrej prehliadke v Pomázi
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1270245126407794
O čom písali Ľudové noviny pred 50, 45, 40, 30, 20 a 15 rokmi? (22)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25049-o-om-sme-pisali-22
Komlóšski kultúrnici v znamení Mesiaca mieru a priateľstva / Športovci štyroch škôl v budapeštianskej slovenskej škole / Národnosti s Vlasteneckým ľudovým frontom pokrokovo / V Huti odhalili pamätnú tabuľu Petra Pázmáňa (1570-1637) / Komlóšski výtvarníci sa hlásia k svojej slovenskosti / Za „Laci báčim“, majstrom tanečného umenia L. Vásárhelyim
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1276429332456040
Čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi?
Veľké plány na zmenu podnebia / Ako chceli zamiesť s metlou ľudstva ženy vo Francúzsku? / Bielizeň zo starých novín / Zostatky na účtoch cárskej rodiny
http://dikda.eu/co-sa-pisalo-v-novinach-pred-100-rokmi-21-27-maja-1917/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1279914022107571
List Jeho výsosti poddaným / Vojna naučila ľudí skromnosti a šetreniu / Stotisíca nedeľa od narodenia Ježiša Krista / Rodičia, posielajte svoje dietky čím viac von!
http://dikda.eu/co-sa-pisalo-v-novinach-pred-100-rokmi-14-20-maja-1917/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1268090006623306
Elektrikou poháňané stroje a odvetvia - v tomto sme my, Slováci, najlepšie zaopatrení / Ako to vyzerá s volebnou reformáciou a rozšírením volebného práva v Uhorsku? Nuž nijako. / Ako bude vyzerať svet a bežný život po skončení vojny?
http://dikda.eu/co-sa-pisalo-v-novinach-pred-100-rokmi-7-13-maja-1917/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1263924100373230
Je dôležitejšia výroba streliva alebo obrábanie polí? / Poľky žiadajú väčšiu účasť v politike / Obchod s bryndzou / Výroba ani 1. mája nesmela zastať
http://dikda.eu/co-sa-pisalo-v-novinach-pred-100-rokmi-30-aprila-6-maja-1917/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1256366241129016
Pri popise obyvateľstva a zvierat v Rakúsko-Uhorsku budú pomáhať vojaci / V Čechách začínajú pestovať tabak, sadenice dostanú od vlády grátis / Múku vyrábajú už aj zo zemiakov / Kráľovná Zita je veľmi obľúbená
http://dikda.eu/co-sa-pisalo-novinach-pred-100-rokmi-23-29-aprila-1917/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1247687475330226
V Uhorsku zrušia dni bez mäsa / Turecké ženy sú považované za „vec“ / O tragédii lode na Dunaji
http://dikda.eu/co-sa-pisalo-v-novinach-pred-100-rokmi-16-22-aprila-1917/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1243478199084487
Na Dunaji sa potopila loď / V Rakúsku chýbajú truhly / Riadne prehrabávať sa v batožine cestujúcich / Kedy sa skončil školský rok?
http://dikda.eu/co-sa-pisalo-v-novinach-pred-100-rokmi-9-15-aprila-1917/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1230300617068912
Veľká noc bude bez sviatočnej nálady / Spojené štáty vstúpili do svetovej vojny / V Rusku sa hovorí o (proti)revolúcii
http://dikda.eu/co-sa-pisalo-v-novinach-pred-100-rokmi-2-8-aprila-1917/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1223495107749463
Súťaž fotografie a krátkej filmovej tvorby žiakov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/24986-fotosu-a-pre-iakov
Vyhodnotenie zápisníc národnostných samospráv z minulého roku
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/24982-vyhodnotenie-zapisnic-narodnostn-ch-samosprav-z-minuleho-roku
Slovenské písomníctvo v Maďarsku po roku 1989
Prezentácia novej knihy VSMÚ v Celoštátnej cudzojazyčnej knižnici
Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku prezentoval svoju novú publikáciu 10. mája 2017 v Celoštátnej cudzojazyčnej knižnici. Bibliografiu slovenských, dvoj- a viacjazyčných publikácií vydaných v Maďarsku po zmene politického zriadenia zostavila bývalá riaditeľka VÚSM Alžbeta Uhrinová. Poskytuje v nej prehľad o vedecko-publikačnej a vydavateľskej činnosti Slovákov žijúcich v Maďarsku, ich organizácií a inštitúcií. Zväzok, obsahujúci viac než 500 titulov pred početným obecenstvom prezentovala zakladateľka a prvá riaditeľka, v súčasnosti titulárna vedecká poradkyňa VÚSM Anna Divičanová. O procese, ako aj o domácich a zahraničných zdrojoch skompletizovania materiálu, o metodológii spracovania získaných publikácií informovala spolupracovníčka Múzea Matice slovenskej, knihovníčka Gabriela Hamranová.
Zväzok vydaný v spolupráci s s.r.o. Croatica, usporiada domáce slovenské publikácie do 9 tematických celkov: dejiny a kultúrne dejiny; jazykoveda; národopis; krásna literatúra a literárna veda; školstvo, učebnice a učebné pomôcky; bibliografie a repertória; periodiká; časopisy a noviny; iné publikácie.
Táto nová publikácia - podľa hodnotenia profesorky Anny Divičanovej - podáva okrúhly obraz duchovnej tvorivosti Slovákov v Maďarsku v blízkej minulosti ako aj súčasnosti. Podáva osožné informácie pre domáce slovenské inštitúcie, najmä pre školy, ale je i výskumným prameňom pre vedu a kultúru tak v Maďarsku ako aj na Slovensku.
Vydanie bibliografie umožnila širokospektrálna spolupráca. Popri pomoci Ministerstva ľudských zdrojov, Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a jej inštitúciách podporili ju Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku a 12 miestnych slovenských národnostných samospráv.
Publikáciu si môžete zakúpiť v sídle VÚSM (5600 Békešská Čaba ul. Szabó D., č.42.), alebo v sídle Knižnice a dokumentačného centra Slovákov v Maďarsku (1114 Budapešť, ul. Fadrusz, č. 11/a.).
http://www.oslovma.hu/XXX/10maOIIK-UhrinPub.pdf
\\10.8.0.1\Munka\Imro\FotOK-Vegyes17\BpOikUhr
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1260241244074849
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1260241244074849
Jozef Schwarz: Zo súčasného slovenského života v Maďarsku
http://noveslovo.sk/c/Slovenske_pisomnictvo_v_Madarsku_po_roku_1989
Z vystúpenia spevokolu DÚHA
Študentky Slovenského gymnázia v Budapešti 10. mája 2017 v Celoštátnej knižnici cudzojazyčnej literatúry na prezentácii knihy Dr. Alžbety Uhrinovej Slovenské písomníctvo v Maďarsku po roku 1989 - oSlovMa-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1260165850749055/
Program Slovenského inštitútu na máj 2017
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.pdf
Odišiel Atila Majnek
Po dlhej a ťažkej chorobe nás navždy opustil bývalý dlhoročný redaktor Ľudových novín Atila Majnek (1940-2017)
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/24857-odi-iel-atila-majnek
Katolícki veriaci na Bielu sobotu spomínajú na mŕtveho Krista
http://www.teraz.sk/slovensko/katolici-spominaju-na-mrtveho-krista/254654-clanok.html
Kresťania na Veľký piatok spomínajú na deň smrti Ježiša Krista
Na mnohých miestach sa konajú dnes krížové cesty
http://www.teraz.sk/magazin/krestania-velky-piatok-ukrizovanie/254531-clanok.html
Veľkonočný pondelok - očakávaný deň malých i veľkých kúpačov
http://www.vtedy.sk/velkonocny-pondelok-oblievacka-sibacka-kupaci
Veľkonočné sviatky majú predovšetkým kresťanský rozmer
http://www.vtedy.sk/Ve%C4%BEkono%C4%8Dn%C3%A9%20sviatky%20maj%C3%BA%20predov%C5%A1etk%C3%BDm%20kres%C5%A5ansk%C3%BD%20rozmer
V Poľsku, Čechách i v Maďarsku sa dnes oblieva a šibe korbáčom
http://www.teraz.sk/magazin/v-polsku-cechach-i-v-madarsku-sa-dn/254883-clanok.html
Ako predísť tráviacim ťažkostiam na Veľkú noc?
http://www.teraz.sk/zdravie/velka-noc-sr-jedlo-zdravie/254840-clanok.html
Zvonivé ticho alebo Najlepší ľudia na svete?
Cestou necestou / Michal Knitl je najaktívnejším slovenským couchsurferom...
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/157-kultura3-kultura3/1388-zvonive-ticho-alebo-najlepi-udia-na-svete
Follow me to: Slovakia
https://youtu.be/fbkEmW6PlXs
Futbalistu storočia Barcelony Kubalu krstili na Nou Campe
https://futbal.pravda.sk/ostatne/clanok/429824-futbalistu-storocia-barcelony-kubalu-krstili-na-nou-campe/
Historický kalendár
29. mája 1925
sa narodil Ján Sirácky (1925-1998) - Historik, prekladateľ, priekopník v organizovaní kultúrnych stykov so zahraničnými Slovákmi.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1285-historik-slovenskeho-vysahovalectva
27. mája 1942
Slovenský príslušník československého vojska vo Veľkej Británii Jozef Gabčík spolu s českým výsadkárom Janom Kubišom spáchali v Prahe atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha.
Nenechajme spomienku na Jozefa Gabčíka umrieť
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/779-atentat-spomienka-na-jozefa-gabika
https://hu-hu.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/954958681269775/?type=3&theater
27. mája 1951
Narodila sa v Detve predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku, folkloristka, kultúrna pracovníčka Ruženka Egyedová Baráneková.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/186
Tvrdohlavá Detvianka
https://www.facebook.com/oslovma/posts/515545228544458
https://www.facebook.com/oslovma/posts/772367436195568
28. mája 1910
Zomrel v Budapešti spisovateľ a publicista Kálmán Mikszáth / Právom náleží aj Slovákom / Významný maďarský spisovateľ so slovenskými evanjelickými koreňmi - Sklabinský rodák, strojca pamätníka statočným Polovcom a slovenským kmotrom.
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/778-kalman-mikszath-pravom-nalei-aj-slovakom
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/590601557705491/?type=3&theater
24. mája 1912
sa narodil v Banskej Štiavnici dvorný fotograf Beatles Dežo Hoffmann
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/191/dezo-hoffmann-dvorny-fotograf-beatles-zomrel-pred-30-rokmi-v-londyne
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1271194449646195
22. mája 1879
Uhorský kráľ František Jozef I. podpísal zákon o povinnej výučbe maďarčiny na ľudových školách a povinnosti učiteľov ovládať maďarský jazyk slovom i písmom. Bol to začiatok maďarizácie ľudového školstva.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/770923859673259/?type=1
19. mája 1465
Uhorský kráľ Matej Korvín založil Academiu Istropolitanu, najstaršiu univerzitu na území dnešného Slovenska. Svoju činnosť začala o dva roky neskôr. Dnes je budova sídlom Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave.
http://www.acadistr.sk/prva-univerzita-na-uzemi-slovenska
https://www.facebook.com/oslovma/posts/768942919871353
14. mája 2016
zomrel slovenský učiteľ, novinár, fotograf a aktivista Slovákov v Maďarsku František Zelman (1933-2016), autor knihy fotografií Naši predkovia.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1263367007095606/?type=3&theater
13. mája 2008
Zomrel národnostný politik a diplomat Juraj Bielik
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1365-pred-90-rokmi-sa-narodil-juraj-bielik-1926-2008
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...”
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1009744329124543
11. mája 1937
Zomrel hudobný skladateľ a pedagóg Viliam Figuš-Bystrý, autor prvej slovenskej národnej opery Detvan, ktorej libreto napísal Emil Boleslav Lukáč. Narodil sa 28. februára 1875 v Banskej Bystrici.
Hudobný skladateľ Viliam Figuš-Bystrý začínal v Pilíši
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/historia/164-historia1-historia1/851-hudobn-skladate-viliam-figu-bystr-zainal-v-pilii
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/765827433516235/?type=3&theater
11. mája 2017
zomrel Corneliu Barborica - prekladateľ, literárny vedec a historik, autor prvých dejín slovenskej literatúry, ktoré napísal zahraničný literát. / Slovakista, aký nemal vo svete páru / Pre slovenskú kultúru bol ako dar z nebies
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1-kultura1/1389-zomrel-azda-najvai-slovakista-na-svete
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1266990803399893/?type=3&theater
4. mája 1919
Zahynul tragicky pri svojom prílete na Slovensko v Ivanke pri Dunaji generál, politik, svetoznámy astronóm a autor zdokonalených astronomických prístrojov Milan Rastislav Štefánik, jedna z najvýznamnejších osobností moderných československých a slovenských dejín. Narodil sa 21. 7. 1880.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Rastislav_%C5%A0tef%C3%A1nik
Fotografie zo života M. R. Štefánika
http://dikda.eu/fotografie-zo-zivota-milana-rastislava-stefanika/
O bronzovej soche M. R. Štefánika na budove Slovenskej základnej školy v Sarvaši
http://www.szlovak-szarvas.sulinet.hu/kutat2.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/763405750425070
3. mája
Svetový deň slobody tlače - Vyhlásený bol v roku 1993, viaže sa na udalosť z 3. 5. 1991, keď bola prijatá Windhoekská deklarácia o podpore nezávislej a pluralitnej africkej tlače.
http://www.24hod.sk/den-slobody-tlace-pripomina-prekazky-prava-peniaze-a-sudy-cl228371.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/941561955942781
2. mája 1994
Veľvyslanec Maďarskej republiky predložil Medzinárodnému súdnemu dvoru v Haagu žalobný spis v súvislosti so sporom okolo sústavy vodných diel na Dunaji.
Dôvody odporu Maďarska k vodnému dielu
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/871-dvody-odporu-maarska-k-vodnemu-dielu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/940841392681504
1. mája 1838
v Békešskej Čabe sa narodil Michal Žilinský, významný uhorský historik, politik, autor životopisov, monografií a štúdií z cirkevných aj všeobecných dejín, spolupracovník Slovenských novín a „prouhorského“ časopisu Vlasť a svet
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1139-rozporuplna-osobnos-m-ilinsk-1838-1925
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1248927248539582
1. mája
Sviatok práce - Deň medzinárodnej solidarity pracujúcich. Rozhodol o ňom ustanovujúci kongres 2. internacionály 21. 7. 1889 v Paríži na pamiatku štrajku robotníkov v americkom Chicagu z roku 1886.
http://domarada.webnode.sk/news/preco-oslavujeme-1-maj/
Sviatok práce vo svete. Ako ho oslavujú iné národy?
http://karierainfo.zoznam.sk/cl/1000156/1394159/Sviatok-prace-vo-svete--Ako-ho-oslavuju-ine-narody-
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1248938558538451/?type=3&theater
Nech žije! - (Retro) Svet okolo nás - 1. a 9. máj
http://www.oslovma.hu/index.php/en/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/1007-nech-ije-retro-svet-okolo-nas-1-a-9-maj
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1248940121871628
27. apríla 1822
sa narodil v Rakovej katolícky kňaz, dramatik a novinár Ján Palárik, autor hier Inkognito, Drotár či Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. Zomrel 7. 12. 1870.
http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Pal%C3%A1rik
Zo študentských rokov Jána Palárika
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/742-zo-tudentskch-rokov-jana-palarika
Kompletné dielo Jána Palárika dostupné na stiahnutie:
http://zlatyfond.sme.sk/autor/1/Jan-Palarik
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/760440524054926/?type=1
23. apríla 1852
sa narodil v Beckove maliar Ladislav Medňanský (Mednyánszky). - Krajinár európskeho významu, ktorý mal ateliér aj na parížskom Montmartri a neskôr vo Viedni. Jeho krajinárske maľby sa vyznačujú melanchóliou či nostalgiou a majstrovským zachytením svetla (napr. Mesačná krajina s jazdcom, Riečna krajina s rybárom, Belianske Tatry). Zomrel 17. 4. 1919.
http://www.oslovma.hu/index.php/en/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/755-najzahadnejia-postava-uhorskeho-maliarstva
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/408363325929316/?type=1
22. apríla 1922
Narodil sa ľudový spevák a rozprávač Jozef Majnič. Významný rodák obce Mlynky (Pilisszentkereszt) počas veľkonočných sviatkov 72 rokov spieval slovenské pašie, mimoriadne sa zaslúžil o zachovanie materinského jazyka a kultúrnych hodnôt pilíšskych Slovákov. - Zomrel 21. marca 2013
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/983-jozef-majni-72-rokov-spieval-slovenske-paie
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1237252263040414/?type=3&theater
22. apríl
Svetový deň Zeme patrí medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme. Vo svete ho slávia milióny ľudí - Čistenie miest, prírody a vodných tokov
http://www.teraz.sk/magazin/svetovy-den-zeme/43853-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/407903155975333/?type=3&theater
21. apríla 1893
zomrel v Opatiji (Chorvátsko) Ľudovít Markušovský, rodák z tatranskej Štrby, lekár, univerzitný profesor, vynálezca nosného zrkadielka, autor mnohých publikácií, jeden z prvých organizátorov moderného zdravotníctva v strednej Európe, vládny radca pre zdravotníctvo. - Po celý život sa prejavoval ako hrdý a neoblomný Slovák, ctiaci si svoj pôvod.
Ľudovít Markušovský patrí aj Slovensku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/166-historia3-historia3/1290-udovit-markuovsk-patri-aj-slovensku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/933581950074115
20. apríla 1742
Narodil sa v Alberti (Albertirsa, Maďarsko) spisovateľ, pokrokový pedagóg, osvietenský hospodársky reformátor, publicista a organizátor poľnohospodárskeho školstva v Uhorsku Samuel Tešedík, zakladateľ prvej poľnohospodárskej školy v Uhorsku (v Sarvaši). Zomrel 27. 12. 1820.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/737-samuel-teedik-pretvaral-dobu-a-ivot-ronika
https://www.facebook.com/oslovma/posts/756972474401731
18. apríla 2011
Maďarský parlament prijal novú ústavu, ktorá vyvolala negatívne reakcie doma aj v zahraničí. Z množstva kontroverzných častí najnegatívnejší ohlas v zahraničí vyvolalo uzákonenie volebného práva pre zahraničných Maďarov. Kritici tiež argumentovali, že nová ústava posilnila moc premiéra krajiny a jeho Maďarského občianskeho zväzu - Fidesz.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/756099351155710/?type=1
17. apríla 1919
zomrel vo Viedni maliar Ladislav Medňanský (Mednyánszky) - Najzáhadnejšia postava uhorského maliarstva - Z Beckova do veľkej Európy - Keď sú Strážky milšie ako Montmartre - S maliarskou paletou do svetovej vojny
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/755-najzahadnejia-postava-uhorskeho-maliarstva
https://www.facebook.com/oslovma/posts/756102414488737
14. apríla 1849
na Dobrej Vode zomrel katolícky kňaz, teológ, národný buditeľ, bernolákovský básnik a prekladateľ Ján Hollý. - Narodil sa 24. marca 1785 v Borskom Mikuláši.
http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=1722
http://zlatyfond.sme.sk/autor/97/Jan-Holly
https://www.facebook.com/oslovma/posts/754037971361848
13. apríla 1947
Výmena obyvateľov medzi Slovenskom a Maďarskom po druhej svetovej vojne. Prvý výmenný transport Slovákov z Maďarska (z obce Pitvaroš) prišiel 13. apríla 1947 do železničnej stanice Sereď.
https://www.youtube.com/watch?v=gDHx7YfEUs8
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1228659933899647
12. apríla 1815
Narodil sa v Bratislave archeológ, historik umenia, prírodovedec a cirkevný hodnostár Florián František Rómer. Významný polyhistor je pokladaný za zakladateľa modernej vedeckej archeológie na Slovensku. Jeho dielo o starých nástenných maľbách v Uhorsku vydané v roku 1874 sa považuje za prvú uhorskú monografiu z dejín umenia a historickej archeológie.
http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/florian-f-romer/18205-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/929281640504146/?type=3&theater
11. apríla 1905
narodil sa jeden z najvýznamnejších maďarských básnikov Attila József. Jeho narodeniny sú v Maďarsku každoročným sviatkom poézie. Preklady básní A. Józsefa do slovenčiny:
http://www.babelmatrix.org/works/hu-sk/J%C3%B3zsef_Attila-1905
Nagyon fáj / Veľmi bolí (Latinovits Zoltán) - https://www.youtube.com/watch?v=pW6sg-BCxOA
Hobo Blues Band: A Hetedik - https://www.youtube.com/watch?v=_yE7z9dMBo0
1905. április 11-én született József Attila, a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja.
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Attila
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1226724217426552
10. apríla 1941
sa narodil Alexander Kormoš - básnik, prekladateľ, redaktor, publicista a pedagóg - Ospevuje krásu pravdy a pravdu krásy - http://www.oslovma.hu/index.php/hu/literatura/163-literatura3-literatura3/512-a-kormo-ospevuje-krasu-pravdy-a-pravdu-krasy
Písmo bez písma / Z básni A. Kormoša - http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/1037-pismo-bez-pisma-z-basni-alexandra-kormoa
https://www.facebook.com/oslovma/posts/927915043974139
9. apríla 1921
Narodil sa v Slovenskom Mederi (dnes Palárikovo) katolícky kňaz, básnik, prekladateľ a literárny kritik Karol Strmeň (vl. menom Karol Bekéni), spoluzakladateľ Slovenského inštitútu v Clevelande, ktorý patril do druhej vlny Katolíckej moderny. Zomrel 15. 10. 1994 (uvádza sa aj 16. a 21. október).
http://sk.wikipedia.org/wiki/Karol_Strme%C5%88
Mozaika z biografie Karola Strmeňa
http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Zborniky/Biograficke_studie/28/bs28_101_106.pdf
Básnická tvorba Karola Strmeňa
http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Zborniky/Biograficke_studie/28/bs28_107_111.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/751763318255980
8. apríla 1873
V Banskej Bystrici začal vychádzať časopis Svornosť, hlásajúci asimiláciu Slovákov. Časopis vyvíjal kampaň v duchu uhorského vlastenectva v súlade s koncepciou uhorského (maďarského) politického národa. Redigoval ho Karol Kubáni.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/751349871630658/?type=1
8. apríla 1912
Narodil sa v Poluvsí pri Žiline vojak, účastník protifašistického odboja, spoluúčastník atentátu na Reinharda Heydricha Jozef Gabčík. Zomrel (zastrelil sa pri prestrelke posledným nábojom) 18. 6. 1942. - Spomienka na Jozefa Gabčíka:
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/779-atentat-spomienka-na-jozefa-gabika
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/751355178296794/?type=1
8. apríla 1932
Narodil sa maďarský historik a politik József Antall, ktorý sa ako maďarský premiér podpísal spolu s hlavami štátov Václavom Havlom (ČSFR) a Lechom Walesom (Poľsko) pod vznik Vyšehradskej trojky 16. 2. 1991, ktorá sa po rozdelení ČSFR zmenila na Vyšehradskú štvorku. Zomrel 12. 12. 1993.
J. Antall sa k politickým oponentom nesprával ako k nepriateľom
http://www.teraz.sk/magazin/pred-85-rokmi-sa-narodil-madarsky-hist/253334-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/751351894963789/?type=1
7. apríla 1936
Narodila sa svetoznáma reprezentantka kovačického insitného umenia Alžbeta Čížiková.
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/595-zostala-verna-sebe-a-slovenskej-tradicii
„Maľovanie pre mňa veľa znamená, lebo pri ňom cítim uvoľnenie a potešenie. Keď zasadám za stojan a začínam tvoriť, všetky moje trápenia zostávajú bokom...“ - Zostala verná sebe a slovenskej tradícii
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/9082-osemdesiatnicka-alzbeta-cizikova
https://www.facebook.com/oslovma/posts/927825343983109
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.
http://www.vtedy.sk/kosice-kosicky-vladny-program-prijatie-1945
Text programového vyhlásenia:
http://www.regionalnedejiny.sk/?p=14849
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