Monitor ● Zo slovenskej tlače ● Jún / Júl / August 2017
Kto sa tlačí napravo od Jobbiku? - Beneš pre maďarských voličov - Deň zahraničných Slovákov / Slováci sa rodia aj v zahraničí - Vyšla mapa Bratislavy s ulicami podľa zahraničných Slovákov - Deň Slovákov v Maďarsku 2017 / Slováci v Kerestúri - Ľudové noviny / Týždenník Slovákov v Maďarsku - Čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi? - Historický kalendár
Vybral a zostavil: Imrich Fuhl
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2017/ImSloTl4.rtf
Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí SR Lukáš Parízek v Budapešti
Krajiny Východného partnerstva sú prioritou EÚ, V4 aj SR
http://www.teraz.sk/slovensko/parizek-krajiny-vychodneho-partnersta-su/278035-clanok.html
Orbán pred voľbami naháňa hlasy Maďarov v Rumunsku
„Ide o osud celej Karpatskej kotliny.“
https://dennikn.sk/865842/ide-o-osud-karpatskej-kotliny-orban-pred-volbami-nahana-hlasy-madarov-v-rumunsku/
Prezident Áder odcestoval do Švédska
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-ader-odcestoval-do-svedska/277642-clanok.html
Prieskum: Maďari sa najviac obávajú Ruska
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-prieskum-madari-sa-najviac/277653-clanok.html
Putin a Orbán na džude dohodli dostavbu jadrovej elektrárne
http://www.teraz.sk/zahranicie/putin-orban-budapest-spolupraca-dzudo/277605-clanok.html
Putin Maďarom prisľúbil elektráreň
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/440064-putin-madarom-prislpbil-elektraren-dostane-cestne-obbcianstvo/
Putinov príchod do Maďarska sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-putinov-prichod-sprevadzali-pri/277549-clanok.html
Ruskí a čínski turisti porušujú zákaz fajčenia v maďarských hoteloch
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-ruski-a-cinski-turisti-nedbaju-/276826-clanok.html
Maďarské investície v druhom štvrťroku rástli
https://ekonomika.sme.sk/c/20638479/madarske-investicie-v-druhom-stvrtroku-rastli.html
Érseka má v slovensko-maďarskej komisii pre dopravu nahradiť Stromček
http://www.teraz.sk/ekonomika/erseka-ma-v-slovensko-madarskej-komis/276868-clanok.html
Standard & Poor's zlepšila výhľad maďarského ratingu
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/439922-standard-poor-s-zlepsila-vyhlad-madarskeho-ratingu
Maďarskí minister: V krajine sa skončilo obdobie lacnej pracovnej sily
http://www.teraz.sk/ekonomika/madarski-minister-v-krajine-sa-skonc/276897-clanok.html
Maďarská Wizz Air zvyšuje počet letov z Bratislavy do Kyjeva
https://ekonomika.sme.sk/c/20634906/madarska-wizz-air-zvysuje-pocet-letov-z-bratislavy-do-kyjeva.html
Maďarsko ruší diplomatické styky s Holandskom na úrovni veľvyslancov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-rusi-diplomaticke-styky-s-h/277165-clanok.html
Čo je vlastne fašizmus a prečo k nemu opäť smerujeme (ale iným spôsobom)
https://dennikn.sk/blog/co-je-vlastne-fasizmus-a-preco-k-nemu-opat-smerujeme-ale-inym-sposobom/
Šéfredaktor Új Szó: Vraveli nám, že v Pente aj tak nevedia po maďarsky
Zoltána Szalaya prekvapilo, že Penta kúpila maďarské tituly. Chce záruky nezávislosti.
https://domov.sme.sk/c/20632354/sefredaktor-uj-szo-vraveli-nam-ze-v-pente-aj-tak-nevedia-po-madarsky.html
Maďarskí vlakoví sprievodcovia testujú kamery na zvýšenie bezpečnosti
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarski-vlakovi-sprievodcovia-testuj/276679-clanok.html
Maďarský premiér si na dovolenke doprial spánok, ale aj ranný beh.
http://www.teraz.sk/zahranicie/blikk-madarsky-premier-dovolenka-chorvat/276650-clanok.html
Šéf maďarskej diplomacie: Európski vodcovia by mali zaručiť bezpečnosť
http://www.teraz.sk/zahranicie/sef-madarskej-diplomacie-europski-v/276663-clanok.html
Mimoriadna schôdza maďarského parlamentu sa rýchlo skončila
http://www.teraz.sk/zahranicie/mimoriadna-schodza-madarskeho-parlame/276473-clanok.html
Aký poklad objavili potápači v podzemí Budapešti?
http://style.hnonline.sk/cestovanie/1011700-budete-prekvapeni-aky-poklad-objavili-potapaci-v-podzemi-nedaleko-nasich-hranic
Sviatok zakladateľa Uhorska
Svätý Štefan I. (pôvodným menom Vajk) bol kniežaťom Nitrianskeho kniežatstva, veľkokniežaťom Uhorska a prvým kráľom Uhorska (1000-1038).
http://www.teraz.sk/zahranicie/madari-oslavuju-sviatok-svateho-stefana/276224-clanok.html
Sviatok sv. Štefana skončil tradičným ohňostrojom
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-sviatok-sv-stefana-sa-skon/276334-clanok.html
48. Kvetinový festival v Debrecíne
http://www.teraz.sk/fotodennik/festival-kvetin/207056-fotografia.html#/fotodennik/fotografia/207056
Uhorských kráľov korunovali v Stoličnom Belehrade až do invázie Turkov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-uhorskych-kralov-dynastie/276179-clanok.html
Novozámocká maďarská komunita oslávila sviatok sv. Štefana
Tak ako predchádzajúce roky, aj v tomto roku Novozámčania oslávili sviatok sv. Štefana. Organizátormi podujatia boli Strana maďarskej komunity (SMK) a miestna organizácia Csemadok-u. Svätoštefanská slávnosť sa začala slávnostnou svätou omšou vo Františkánskom kostole, po ktorej nasledovali oslavy spojené s posvätením nového chleba v novozámockých priestoroch Csemadoku. Spoločenská sála sa naplnila do posledného miesta. V rámci slávnostného programu vystúpili Folklórna skupina Vadvirág z Gbeliec, Aranymetszés duó z Dunajskej Stredy a Spevácky zbor Csemadoku-u. Po veľmi hodnotnom kultúrnom programe vystúpil so slávnostným prejavom predseda MKP József Menyhárt. Chlieb vysvätili františkánsky kaplán a kňaz reformovanej cirkvi. Následne prvé krajce z neho odrezal viceprimátor mesta Nové Zámky, poslanec Mestského zastupiteľstva Dávid Nagy. Účastníci podujatia si pochvaľovali organizáciu podujatia i kultúrny program, tešili sa zo stretnutí so svojimi známymi a priateľmi. - Text a foto: PaedDr. Helena Rusnáková
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1364797633619209
Pomník maďarskej regulácie Dunaja
http://snn.sk/news/madarska-rozpinavost-a-krivenie-dejin-nepozna-hranic/
Kto vyhodil do vzduchu miléniový pamätník na Devíne?
http://www.bratislavskerozky.sk/sk/Cerstve-rozky/Historia/kto-vyhodil-do-vzduchu-mileniovy-pamatnik-na-devine-.html
Predseda maďarského parlamentu: Nevsadil by som na dlhodobú EÚ
http://www.teraz.sk/zahranicie/predseda-madarskeho-parlamentu-nevsadil-/276125-clanok.html
Začali sa práce na novom cestnom moste cez Dunaj do Komáromu
http://www.24hod.sk/zacali-sa-prace-na-novom-cestnom-moste-cez-dunaj-do-komaromu-cl530302.html
V Budapešti sa stretli šéfovia V4 a krajín Východného partnerstva
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-budapesti-sa-stretli-sefovia-diplom/277934-clanok.html
Maďarské médiá: Orbánov dôležitý spojenec Fico nečakane vycúval
http://www.teraz.sk/slovensko/madarske-media-orbanov-dolezity/275818-clanok.html
Jadro EÚ je viac ako V4. Tak vidia u susedov slovenskú voľbu
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/438660-jadro-eu-je-viac-ako-v4-tak-vidia-u-susedov-slovensku-volbu/
Politológ Jozef Bátora: Jadro EÚ využívajú ako nástroj rétoriky, ako pojem sa formuje
http://www.teraz.sk/slovensko/batora-jadro-eu-vyuzivaju-ako-nas/276004-clanok.html
Fico potápa spoluprácu krajín V4
https://www.cas.sk/clanok/587455/fico-potapa-spolupracu-krajin-v4-premier-ma-jasny-zamer/
Maďarské predsedníctvo V4 zvolalo schôdzu s Východným partnerstvom
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarske-predsednictvo-v4-zvolalo-sch/277831-clanok.html
Fico: Delenie ČSFR pred 25 rokmi patrí minulosti, dnes je dôležité jadro EÚ
http://www.hlavnespravy.sk/fico-delenie-csfr-pred-25-rokmi-patri-minulosti-dnes-je-dolezite-jadro-eu/1115440
Zeman chcel zabrániť rozdeleniu Československa vytvorením únie
http://www.teraz.sk/zahranicie/ct24-zeman-chcel-zabranit-rozdeleniu/277301-clanok.html
Ako sa rozplynul sen o dvojdomčeku
https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/420536-ako-sa-rozplynul-sen-o-dvojdomceku/
„Vyšehradská štvorka je na odpis“
http://www.teraz.sk/slovensko/cesky-politolog-vysehradska-stvor/277154-clanok.html
Maďarská liberálna strana: Orbán musí stopnúť protieurópsku hystériu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-liberalna-strana-orban-mus/275640-clanok.html
Socialisti chcú vrátiť samosprávam to, čo im zobral premiér Orbán
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-socialisti-chcu-vratit-sam/275719-clanok.html
Predsedovia vládnych strán sa dohodli
Koaličná zmluva sa zmení
http://www.teraz.sk/slovensko/predsedovia-vladnych-stran-sa-dohodli/275395-clanok.html
Diána Marosz: Maďarský experiment
Bol to pre nás mimoriadny rok v Maďarsku. Náročný, no zároveň dobrodružný a hlavne nezabudnuteľný. Oplatilo sa.
https://dianamarosz.blog.sme.sk/c/461909/madarsky-experiment.html
https://dianamarosz.blog.sme.sk/c/461909/madarsky-experiment.html
Diaľnica do Budapešti bude začínať už na hraniciach pri Rajke
https://auto.sme.sk/c/20626529/dialnica-do-budapesti-bude-zacinat-uz-na-hraniciach-pri-rajke.html
O Čechovi, ktorý miloval Slovensko
Jan Hála veľmi rád a veľmi pekne maľoval a hľadal okolo seba inšpiráciu...
https://markosalini.blog.sme.sk/c/461669/o-cechovi-ktory-miloval-slovensko.html
Bývalý populista Fico nás zradil, znie z Poľska aj Maďarska
https://svet.sme.sk/c/20632264/byvaly-populista-fico-nas-zradil-znie-z-polska-aj-madarska.html
Poľsko-maďarské spojenectvo proti Európe
Únia tak dlho tolerovala Orbánove výčiny, až mu vo Varšave vyrástol ešte nebezpečnejší spojenec.
https://dennikn.sk/831440/polsko-madarske-spojenectvo-proti-europe/
Maďarská vláda: Poľsko je obeťou uplatňovania dvojakého metra v EÚ
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-vlada-polsko-je-obetou-up/277847-clanok.html
Orbán si značkuje južné Slovensko. Tri dôvody, prečo to nie je v poriadku
Maďarsko nie je jediná európska krajina, ktorá nám posiela miliónové dotácie. Problémom sú však motívy maďarského premiéra.
https://dennikn.sk/836675/orban-si-znackuje-juzne-slovensko-tri-dovody-preco-to-nie-je-v-poriadku/
Stredoeurópska slepá ulička
Utečenecká kríza dala Viktorovi Orbánovi možnosť postaviť sa do novej roviny: z problémového outsidera sa mal stať hlavný nositeľ myšlienky „inej Európy“.
https://nazory.pravda.sk/dnes-pise/clanok/437970-stredoeuropska-slepa-ulicka/
Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko víťazom HunGarian Baja 2017
http://www.teraz.sk/sport/svitko-vitazom-hungarian-baja-2017/275144-clanok.html
Rada Európy vyzvala na zmeny v maďarskom zákone o vzdelávaní
http://www.teraz.sk/zahranicie/rada-europy-vyzvala-na-zmeny-v-madarsk/274935-clanok.html
Maďarský europoslanec spustil petíciu za vstup do eurozóny
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-socialisticky-europoslanec-s/274915-clanok.html
Maďarskí socialisti iniciovali zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarski-socialisti-iniciovali-zvolanie-/274671-clanok.html
Sziget oslávil 25. narodeniny
Svetové hviezdy a veľká sedemdňová party
https://hudba.zoznam.sk/reportaze/18-08-2017-svetove-hviezdy-a-obrovska-sedemdnova-party-sziget-oslavil-25-narodeniny/
Sziget festival
http://szigetfestival.sk/
Ostrov slobody so svetovou hudbou
http://www.teraz.sk/kultura/festival-sziget-ponukne-fanusikom-sve/272130-clanok.html
Spišskí Nemci - Roztratení v rozmanitosti
Zviazaný s uhorskou politikou / Scepusia Köztársaság / Vlčie deti z Litvy / Spiaci Nemci zo Spiša / Čiernomorskí (Ne)nemci
https://dennikn.sk/blog/roztrateni-v-rozmanitosti/
Andy Warhol, ikona pop-artu a potomok Rusínov z „uhorského Slovenska”, sa narodil pred 89 rokmi v New Yorku
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/7/andy-warhol-ikona-pop-artu-a-potomok-rusinov-z-uhorskeho-slovenska-sa-narodil-pred-89-rokmi-v-new-yorku
Andy Warhol Museum of the Modern Art - Medzilaborce
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.362197617212554.79593.147596498672668&type=3
NSK: Stavbu mosta medzi Chľabou a Ipolydamásdom ovplyvní viac faktorov
http://www.teraz.sk/ekonomika/nsk-stavbu-mosta-medzi-chlabou-a-ipoly/273909-clanok.html
Padol teplotný rekord - Najhorúcejší deň roka v Maďarsku
http://www.teraz.sk/magazin/v-madarsku-namerali-nizke-hodnoty-ozo/273829-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1351355031630136
Európu sužujú úmorné horúčavy
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-budapesti-padol-nadranom-takmer-70-r/273430-clanok.html
Financial Times: Orbán bráni Poľsko a prehlbuje rozkol
http://www.teraz.sk/zahranicie/financial-times-orban-brani-polsko/271812-clanok.html
Nenechajte si ukradnúť slobodu, vyzval Poliakov exprezident Walesa
https://svet.sme.sk/c/20609719/nenechajte-si-ukradnut-slobodu-vyzval-poliakov-exprezident-walesa.html
Poľsko-maďarské spojenectvo proti Európe
https://dennikn.sk/831440/polsko-madarske-spojenectvo-proti-europe/
Únia bezmocná voči situácii v Poľsku a v Maďarsku? Nežartujte!
https://dennikn.sk/blog/unia-bezmocna-voci-situacii-v-polsku-a-v-madarsku-nezartujte/
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2348/stefan-nosal-hrda-legenda-slovenskej-folkloristiky-a-vzacny-vlastenec-odisiel-vo-veku-90-rokov-do-vecnosti
Zomrel choreograf, dlhoročný umelecký vedúci súboru Lúčnica a profesor VŠMU Štefan Nosáľ
https://www.teraz.sk/kultura/smutna-sprava-pre-slovensko-zomrel-s/271799-clanok.html
Bol dušou slovenského folklóru
http://www.teraz.sk/slovensko/foto-stefan-nosal-bol-dusou-slovens/271835-clanok.html
Ostane navždy s nami
http://www.teraz.sk/slovensko/stefan-nosal-ostane-navzdy-s-nami-o/271839-clanok.html
Maďarsko má späť zvyšok strieborného pokladu z rímskych čias
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-ziskalo-spat-aj-zvysok-str/270107-clanok.html
Väčšina Maďarov chce zmenu vlády, Fidesz stále s náskokom
http://www.teraz.sk/zahranicie/vacsina-madarov-chce-zmenu-vlady/276850-clanok.html
Kto sa tlačí napravo od Jobbiku?
12. júla 2017 - (Ivan Drábek - Pravda)
Spory o tom, či je najextrémistickejšou politickou silou Maďarska Jobbik, alebo jeho niekdajšie miesto na krajnej pravici obsadil vládny Fidesz, sa môžu skončiť. Trištvrte roka pred parlamentnými voľbami sa na scéne objavilo nové zoskupenie uchádzajúce sa o hlasy voličov, ktorým sa aj nacionalistická a xenofóbna politika najradikálnejších pravicových parlamentných strán máli. Nové hnutie Sila a odhodlanie, ktoré cez víkend vzniklo splynutím viacerých menších otvorene rasistických či až neonacistických skupín, si podľa jeho zakladateľov trúfa získať podporu až desiatich percent voličov. Sila a odhodlanie sa chystá osloviť predovšetkým bývalých stúpencov Jobbiku rozčarovaných zmeneným kurzom strany, o ktorej budapeštiansky súd svojho času rozhodol, že ju možno označovať za „neonacistickú“. Odvtedy však predseda Gábor Vona zjemnil rétoriku, prestal s rasistickými výpadmi proti Rómom a Židom a Jobbik začal meniť z radikálnej nacionalistickej strany na „národne ľudovú“. Vona demonštratívne odmietol podporiť Fidesz v kampaniach proti utečencom, Európskej únii či najnovšie americkému finančníkovi maďarského pôvodu Georgeovi Sorosovi, za čo si od premiéra Viktora Orbána vyslúžil posmech, že sa z nahnevaného radikála premenil na zjemneného posluhovača Bruselu. „Rybník“ vhodný na lov krajne pravicových hlasov je v Maďarsku nezvyčajne veľký. Podľa sociologického ústavu Závecz Research sa 1,2 milióna Maďarov považuje za radikálnych pravičiarov. Tí, čo sa v prieskume prihlásili k najpravicovejšiemu kraju sedemstupňovej škály, tvoria až pätnásť percent všetkých voličov. To však neznamená, že by hnutia Sila a odhodlanie, hlásajúce nadradenosť bielej rasy a potrebu nemilosrdnej obrany životného priestoru Maďarov, malo šancu prilákať väčšiu časť z nich pod svoju zástavu. Šéf Závecz Researchu, Tibor Závecz, v týždenníku Vasárnapi Hírek upozornil, že strany zvedú boj o hlasy približne štvrť milióna nerozhodnutých radikálov, z ktorých pravdepodobne väčšina pripadne Fideszu. Prieskumy jeho ústavu ukazujú, že z 1,2 milióna radikálov podporuje Jobbik aj po jeho posune smerom k centru politického spektra asi 20 percent, kým 60 percent je naviazaných na Fidesz. Orbánova strana za posledné dva roky vďaka protimigrantskej politike a opevňovaniu južných hraníc pohltila tretinu bývalých stúpencov Vonu. Tento proces je však podľa Závecza už ukončený a Jobbiku by už ďalší radikáli nemali utiecť. Vonova strana pritom má potenciál ďalšieho rastu. Úspešne sa jej totiž darí loviť nových stúpencov v centre politického spektra, kde mnohých nespokojencov s Orbánovou vládou presvedčila, že pred aprílovými voľbami zostáva jediným reálnym vyzývateľom Fideszu. Väčšina analytikov nepredpokladá, že by sa hnutiu Sila a odhodlanie podarilo na budúci rok prekonať päťpercentný prah a vstúpiť do parlamentu. Závecz predpovedá, že o „voľných“ radikálov najtvrdšie zabojuje Fidesz, a ak sa vládnej strane podarí väčšinu z nich prilákať, môže vďaka nim získať hoci aj ústavnú väčšinu. Orbán im v poslednom čase posiela čoraz viac ústretových signálov. Pochvalne sa vyjadril o niekdajšom maďarskom vládcovi Miklósovi Horthym, Hitlerovom spojencovi a vyhlásil tiež, že Maďarsko si musí zachovať svoju etnickú homogenitu, lebo miešanie národností prináša len problémy. Podľa analytika Dániela Rónu väčšou hrozbou ako nové extrémistické hnutie je pre Maďarsko posun celého pravého stredu doprava. „Radikalizmus sa stáva normou. V tom Jobbik nedokáže súťažiť,“ povedal pre Vasárnapi Hírek a dodal: „Fidesz nemá čo stratiť, lebo akokoľvek bude jeho tón zachádzať do extrému, jeho umiernenejší voliči nemajú kam ísť.“
Reakcia bez akcie
11. júla 2017 - (Peter Javůrek - Pravda)
V Maďarsku dlhodobo vystupuje Jobbik ako hnutie pre „ozajstných vlastencov“, na rozdiel od údajne zmäkčilého Fideszu Viktora Orbána. Akcia vyvoláva reakciu; vo fyzike i v spoločnosti. Na rozdiel od fyziky však v spoločnosti sila reakcie nemusí zodpovedať sile akcie. Vo svete, v ktorom sa skutočné hrozby nafukujú do nepríčetnosti a ďalšie vymyslené hrozby vyťahujú konšpirátori ako králiky z klobúka, sú možné aj reakcie absolútne nezodpovedajúce realite. Problém je, že aj realite nezodpovedajúce reakcie môžu byť bolestne reálne. V Maďarsku dlhodobo vystupuje Jobbik ako hnutie pre „ozajstných vlastencov“, na rozdiel od údajne zmäkčilého Fideszu Viktora Orbána. Donekonečna to trvať nemohlo. Sila a rozhodnosť, hnutie zložené z „ešte ozajstnejších vlastencov“ chce dýchať na chrbát aj Gáborovi Vónovi a spol. Prečo hovoríme o akciách a reakciách? Pretože fašisti bývajú vrcholnými predstaviteľmi politiky reakcie, ktorá nezodpovedá akcii. Práve v Maďarsku, ktoré má ploty na južnej hranici a v ktorom vládna moc rozdúchava antisemitské nálady, pôsobia pindy fašistov o ohrození kresťanskej kultúry ako zlý vtip. Práve v Maďarsku, ktorého vláda zastáva ultrakonzervatívne postoje a vyhlasuje Európe „kultúrnu kontrarevolúciu“, sú rečičky o ohrození bieleho heterosexuálneho muža celkom mimo. Lenže práve v takom Maďarsku majú šancu zakladať hnutia a práve v takom Maďarsku majú šancu aj uspieť. Sú dôkazom, že fašistom sa najlepšie darí nie tam, kde politické špičky razia liberálnu a tolerantnú politiku, ale naopak: v prostredí, v ktorom špičky strašia ľudí imaginárnymi ohrozeniami a koncom sveta. To, čo sa deje u našich južných susedov, je mimoriadne poučné aj pre nás. Ak máme na to, poučiť sa.
Maďarský prokurátor v procese so Sýrčanom namieta voči postupu súdu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-prokurator-v-procese-so-syr/277196-clanok.html
Odkaz maďarskej vlády Európskej komisii: Kvóty odmietame
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-nadalej-odmieta-kvoty/276866-clanok.html
Orbán vyzval EÚ, aby uhradila polovicu nákladov na stráženie hraníc
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-vyzval-eu-aby-uhradila-polovicu/278081-clanok.html
Zomrel maďarský režisér Károly Makk
http://www.teraz.sk/magazin/karoly-makk-umrtie-reziser/277915-clanok.html
Slovenskí vojaci sa zúčastňujú na cvičeniach v Maďarsku a ČR
http://www.teraz.sk/slovensko/obrana-slovenski-vojaci-sa-zucastnu/269742-clanok.html
V Maďarsku vzniká nové rasistické politické hnutie
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-vznika-nove-politicke-hnu/269522-clanok.html
Extrémisti sa snažili zablokovať pochod Budapest Pride
http://www.teraz.sk/zahranicie/extremisti-budapest-pride/269505-clanok.html
Dolnozemplínska cyklomagistrála predstavuje Tokajskú oblasť
https://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/434132-dolnozemplinska-cyklomagistrala-predstavuje-tokajsku-oblast/
Tisíc rokov útlaku, zostrelený Štefánik a teraz Sagan
Komentár Ľubomíra Jaška
https://www.aktuality.sk/clanok/503317/komentar-lubomira-jaska-tisic-rokov-utlaku-zostreleny-stefanik-a-teraz-sagan/
Maďarskí extrémisti na Slovensku: Kaliňák zasiahol proti Jobbiku, na rade je exekútor
http://www.topky.sk/cl/10/1640823/Madarski-extremisti-na-Slovensku--Kalinak-zasiahol-proti-Jobbiku--na-rade-je-exekutor
Výrazne stúpol počet Maďarov, ktorých nevpustili do USA
https://www.aktuality.sk/clanok/501509/vyrazne-stupol-pocet-madarov-ktorych-nevpustili-do-usa/
Najzdržanlivejší voči Únii sú v rámci V4 Česi
http://www.teraz.sk/zahranicie/prieskum-verejnej-mienky-najzdrzanlive/275299-clanok.html
Lajčák: V4 sa sústreďuje na veci týkajúce sa života svojich občanov
http://www.teraz.sk/slovensko/v-budapesti-rokuje-v4-za-ucasti-raku/269660-clanok.html
Szijjártó: V4 je motorom rastu a bezpečným miestom EÚ
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-minister-szijjarto-v4/269594-clanok.html
Orbán: Rakúšanom sa neoplatí dúfať, že dokážu narušiť jednotu V4
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-rakusanom-sa-neoplati-dufat/269397-clanok.html
Szijjártó reagoval na slová Kerna: Nepodarí sa im rozdeliť V4
http://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-reagoval-na-slova-kerna-ne/269212-clanok.html
Insitní maliari zo srbskej Vojvodiny vystavujú v Bratislave
https://www.teraz.sk/kultura/insitni-maliari-zo-srbskej-vojvodiny/268983-clanok.html
Kovačické insitné umenie v Lučenci
Novohradské korene banátskych Slovákov / Významný prvok etnokultúrnej identity / Naivné maliarstvo potomkov slovenských vysťahovalcov
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/157-kultura3-kultura3/1402-kovaicke-insitne-umenie-v-luenci
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1348287871936852
Haluškový festival vo Veňarci
https://www.facebook.com/vanyarcihaluskafesztival/ - Archív:
2016: https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1026995604066082
2015: https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=823892667709711
2014: https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=644624658969847
2013: https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=469818339783814
2012: https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=316232205142429
Inšpirujte sa svadobnými krojmi zo Slovenska, Maďarska a Srbska
http://www.pluska.sk/regiony/zapadne-slovensko/foto-idete-vydavat-zabudnite-klasiku-vyskusajte-nieco-netradicne.html
Slováci v Rumunsku slávili 200. výročie osídľovania Novej Huty
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4419/slovaci-v-rumunsku-slavili-200-vyrocie-osidlovania-novej-huty-ich-predkami-z-oravy-kysuc-zemplina-sarisa-gemera-zvolena-trencina-a-dalsich-oblasti-z-niekdajsieho-horneho-uhorska
Prečo sa úspešní Slováci vracajú domov?
Zlatá klietka / Hrozby / Chyba znamená príležitosť / Vývozcovia áut / Prinesú viac porozumenia?
https://zurnal.pravda.sk/reportaz/clanok/439300-preco-sa-uspesni-slovaci-vracaju-domov/
Tvorivá škola žurnalistiky ÚSŽZ
Krajanskí novinári a fotografi do Banskej Štiavnice za skúsenosťami spoza fotoobjektívu
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4420/krajanski-novinari--a-fotografi-do-banskej-stiavnice-za-skusenostami-spoza-fotoobjektivu
Slovenské národné slávnosti
4.-6. augusta 2017 v Báčskom Petrovci
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4408/slovaci-z-vojvodiny-pozyvaju-do-bacskeho-petrovca-na-56-slovenske-narodne-slavnosti
Posolstvo ducha z 56. SNS v Báčskom Petrovci: Sláva národa hodná je obetí
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2369/posolstvo-ducha-z-56-sns-v-bacskom-petrovci-slava-naroda-hodna-je-obeti
Letná škola Studia Academica Slovaca
https://www.rtvs.sk/media/a520/audio/00/0012/001294/00129434-1-lJBc.mp3
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1357502701015369/?type=3&theater
Deti zo zahraničia so slovenským srdcom
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4417/deti-zo-zahranicia-so-slovenskym-srdcom
Letná škola choreografie pre zahraničných Slovákov v Terchovej
http://www.slovackizavod.org.rs/vesti/vid/15944
Nad zbierkou Alexandra Kormoša Večne živý prameň
Patrik Šenkár: Národnostné bytie ako kategorický imperatív
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/163-literatura3-literatura3/1400-nad-zbierkou-alexandra-kormoa-vene-iv-prame
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1343141099118196
Myšlienky, ktoré dokážu liečiť aj dnes
Slávny maďarský spisovateľ a košický rodák Sándor Márai napísal uprostred druhej svetovej vojny knihu, ktorá je stále aktuálna.
https://komentare.sme.sk/c/20628578/sandor-marai-a-jeho-kniha-byliniek-mozu-liecit-aj-dnes.html
Stalo sa pred piatimi rokmi: Slovenskí evanjelici zo zahraničia v Novohrade
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/814-slovenski-evanjelici-zo-zahraniia-v-novohrade
Hranice s Maďarskom sa už štvrtýkrát idú posúvať
Aha, čo odteraz bude patriť Slovensku!
https://www.cas.sk/clanok/567745/hranice-s-madarskom-sa-uz-stvrtykrat-idu-posuvat-aha-co-odteraz-bude-patrit-slovensku/
Maďarsko podpísalo dohodu o pripojení k plynovodu TurkStream
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/434556-madarsko-podpisalo-dohodu-o-pripojeni-na-turkish-stream
Blíži sa budapeštiansky gay pride, podporili ho desiatky veľvyslanectiev
https://svet.sme.sk/c/20576330/blizi-sa-budapestiansky-gay-pride-podporili-ho-desiatky-velvyslanectiev.html
Maďarskí socialisti: Orbán chce byť členom „klubu diktátorov“
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-egypt-bojom-proti-terorizmu-chr/268656-clanok.html
Ako sa z Orbána stáva diktátor? Otázky a odpovede o maďarskej demokracii
https://svet.sme.sk/c/20636672/ako-sa-z-orbana-stal-diktator-otazky-a-odpovede-o-madarskej-demokracii.html
Maďarská vláda odstráni plagáty kritizovanej kampane proti Sorosovi
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vlada-da-odstranit-plaga/270116-clanok.html
Ku kampani Orbánovej vlády sa vyjadril už aj sám George Soros
http://www.teraz.sk/zahranicie/ku-kampani-orbanovej-vlady-sa-vyjadril/270076-clanok.html
Peter Morvay: Veľký Žid chce zničiť Maďarsko
Masívna kampaň Orbánovej vlády proti miliardárovi Sorosovi má zjavný antisemitský podtón.
https://dennikn.sk/820774/velky-zid-chce-znicit-madarsko/
Šéf dánskej diplomacie v Budapešti: Ilegálnu migráciu treba pribrzdiť
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-dansko-diplomacia-migracia-nele/277705-clanok.html
Maďarská vláda predĺžila krízový stav súvisiaci s masovou migráciou
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vlada-predlzila-krizovy/277816-clanok.html
Sorosov hovorca: Maďarská vládna kampaň proti migrantom je protieurópska
http://www.teraz.sk/zahranicie/sorosov-hovorca-madarska-vladna-kamp/269934-clanok.html
Izrael žiada ukončenie vládnej kampane proti Sorosovi v Maďarsku
http://www.teraz.sk/zahranicie/izrael-madarsko-soros-kampan/269489-clanok.html
Sorosa pokojne kritizujte, odkazuje Izrael Orbánovi
https://www.etrend.sk/ekonomika/sorosa-pokojne-kritizujte-odkazuje-izrael-orbanovi.html
Maďarskí židia vyzývajú vládu, aby ukončila kampaň proti Sorosovi
https://svet.sme.sk/c/20576368/madarski-zidia-vyzyvaju-vladu-aby-ukoncila-kampan-proti-sorosovi.html
Fico na summite v Budapešti: Egypt môže pomôcť EÚ s migráciou
http://www.teraz.sk/slovensko/fico-na-summite-v4egypt-v-budapesti-e/268819-clanok.html
Pokuty v Maďarsku: Kde a na čo si treba dať pozor?
https://auto.sme.sk/c/20570270/pokuty-v-madarsku-kde-si-treba-dat-pozor-na-rychlost.html
Výrazne stúpol počet Maďarov, ktorých nevpustili do USA
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vyrazne-stupol-pocet-mada/267976-clanok.html
Maďarsko sa do eurozóny neponáhľa
http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-sa-do-eurozony-neponahla-v/267863-clanok.html
Transparentné klamstvo z Maďarska
https://dennikn.sk/809871/transparentne-klamstvo-z-madarska/
Slovensko na rázcestí: Buď V4 alebo integračné jadro
https://www.aktuality.sk/clanok/500889/lahka-volba-mame-si-vybrat-medzi-nemcami-a-madarmi/
Začal platiť kritizovaný zákon o mimovládkach, Amnesty sa búri
https://svet.sme.sk/c/20569226/v-madarsku-zacal-platit-kritizovany-zakon-o-mimovladkach.html
Maďarský prezident už nie je najpopulárnejším politikom v krajine
https://www.aktuality.sk/clanok/512900/madarsky-prezident-uz-nie-je-najpopularnejsim-politikom-v-krajine/
Prezident Áder odňal maďarské občianstvo 11 Ukrajincom
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-prezident-ader-odnal-madar/267580-clanok.html
Orbán: Navrhujeme, aby migrantov Európa namiesto relokácie vyviezla von
http://www.24hod.sk/orban-navrhujeme-aby-migrantov-europa-namiesto-relokacie-vyviezla-von-cl521046.html
Maďarská vláda zavedie elektrinu do zábran na hraniciach so Srbskom
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vlada-nariadila-zaviest-ele/267991-clanok.html
Eurokomisár Navracsics kritizoval rétoriku Orbánovej vlády v otázke migrácie
http://www.teraz.sk/zahranicie/eurokomisar-navracsics-kritizoval-reto/268025-clanok.html
Budúci vodca Sorosovho impéria úradoval v Budapešti
http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-buduci-vodca-sorosovho-impe/267409-clanok.html
Maďarsko začalo s desaťročným programom na rozvoj armády
https://svet.sme.sk/c/20569416/madarsko-zacalo-s-desatrocnym-programom-na-rozvoj-armady.html
Z Národného pokladu zmizlo zlato
https://www.aktuality.sk/clanok/500961/z-narodneho-pokladu-zmizlo-zlato/
Na srbskom cintoríne v Budakalászi poškodili 15 hrobov
Útok voči spoločenstvu Srbov žijúcich v Maďarsku a na politiku dobrého susedstva
26. júna 2017 - (tasr)
Celoštátna samospráva Srbov v Maďarsku dôrazne odsúdila poškodenie hrobov na srbskom cintoríne v mestečku Budakalász v Peštianskej župe. „Páchatelia nespôsobili iba materiálne škody, ale zaútočili aj na srbské spoločenstvo. Od orgánov činných v trestnom konaní srbská samospráva očakáva vypátranie zločincov a ich postavenie pred súd za útok voči spoločenstvu Srbov žijúcich v Maďarsku,” píše sa v dokumente. Pustošenie samospráva súčasne označila aj za útok na politiku dobrého susedstva srbskej vlády. Neznámi páchatelia minulý štvrtok nadránom poškodili na miestnom srbskom cintoríne 15 hrobov, vyvrátili kamenné vázy a dolámali mramorové dosky krýpt. Hovorkyňa polície Peštianskej župy Andrea Beluzsárová-Beliczová uviedla, že polícia mesta Senondrej (Szentendre) začala stíhanie pre podozrenie z trestného činu poškodzovania cudzieho majetku.
Židovské organizácie v Maďarsku kritizujú Orbána za pochvalu Horthyho
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-popredne-zidovske-organiz/267119-clanok.html
Maďarské gripeny preventívne zostanú na zemi
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-gripeny-letectva-ozbrojenych/267099-clanok.html
Všetky zmodernizované súpravy metra v Budapešti vyradili
http://www.teraz.sk/ekonomika/doprava-vsetky-zmodernizovane-suprav/267050-clanok.html
V. Orbán: Macron je nový chlapec, jeho vstup nie je povzbudivý
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-macron-je/266846-clanok.html
Čo hovoria na Ficov obrat k jadru maďarský a poľský expert
Podpísal bianko šek alebo je dobrý taktik?
https://dennikn.sk/867534/podpisal-bianko-sek-alebo-je-dobry-taktik-co-hovoria-na-ficov-obrat-k-jadru-madarsky-a-polsky-expert/
Fico hovoril o opätovnom založení Európskej únie. Macron podporil spoločný plán
http://hnonline.sk/svet/1015305-fico-hovoril-o-opatovnom-zalozeni-europskej-unie-macron-podporil-spolocny-plan
Maďari hromžia: Macron uprednostil Fica, vynechal Orbána
https://www.aktuality.sk/clanok/515699/madari-hromzia-macron-uprednostil-fica-vynechal-orbana/
Maďarsko pracuje na tom, aby sa Macron stretol s predstaviteľmi V4
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-pracuje-na-tom-aby-sa-macron-st/276972-clanok.html
Šefčovič rokoval v Budapešti s Orbánom. O energetickej politike EÚ
http://www.teraz.sk/ekonomika/sefcovic-orban-energia-eu/266451-clanok.html
Zákon o občianstve pripravil o slovenský pas 1826 ľudí, späť ho má 282
http://www.teraz.sk/slovensko/mvsr-zakon-o-obcianstve-pripravil-o-s/267150-clanok.html
Ako sa Béla Bugár zdiskreditoval
https://dennikn.sk/blog/ako-sa-bela-bugar-zdiskreditoval/
Maďarský vínový čardáš v Bratislave
https://restauracie.etrend.sk/restauracie-vino/madarsky-vinovy-cardas-v-bratislave.html
Slovenskí a maďarskí potápači precvičovali trhacie práce pod vodou
http://www.teraz.sk/slovensko/slovenski-madarski-potapaci-vycvik/267182-clanok.html
Maďarská vláda chce zaviesť do škôl strelnice, rodičia sa búria
https://www.webnoviny.sk/madarska-vlada-chce-zaviest-do-skol-strelnice-rodicia-sa-buria/
Z rozhľadne nad obcou Tachty vidieť do Maďarska i na Kráľovu hoľu
http://www.teraz.sk/regiony/tachty-z-rozhladne-nad-obcou-vidiet-d/265786-clanok.html
V Maďarsku schválili plagátový zákon
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-prezidentom-vrateny/267000-clanok.html
Washington kritizoval Maďarsko za zákon o mimovládnych organizáciách
https://www.aktuality.sk/clanok/498811/washington-kritizoval-madarsko-za-zakon-o-mimovladnych-organizaciach/
Maďarská opozícia chce napadnúť zákon o mimovládkach na ústavnom súde
https://svet.sme.sk/c/20565220/madarska-opozicia-chce-napadnut-zakon-o-mimovladkach.html
Maďarsko sa ohradilo voči kritike USA k zákonu o mimovládnych organizáciách
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/433118-madarsko-sa-ohradilo-voci-kritike-usa-k-zakonu-o-mimovladnych-organizaciach/
J. Áder podpísal sporný zákon o financovaní mimovládnych organizácií
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-ader-podpisal-sporny-zako/265699-clanok.html
Nemecká vláda je znepokojená nad postupom Budapešti
http://www.teraz.sk/zahranicie/nemecka-vlada-vyjadrila-znacne-znepo/265356-clanok.html
Zábrany a tranzitné zóny zaručujú bezpečnosť, povedal politik Fideszu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-zabrany-a-tranzitne-zony-z/266221-clanok.html
Szijjártó: V4 je solidárne tým, že nevpúšťa ilegálnych migrantov
http://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-v4-je-solidarne-tym-ze/267382-clanok.html
Orbán: Nikto nás nemôže prinútiť vzdať sa svojho postoja k migrantom
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-nikto-nas-nemoze-prinutit/265713-clanok.html
Maďarsko sa ohradilo voči tvrdeniam médií o kauze zosnulých migrantov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-sa-ohradilo-voci-tvrdeniam-ne/265587-clanok.html
Úmrtiu 71 migrantov v roku 2015 v Rakúsku údajne mohli zabrániť
http://www.teraz.sk/zahranicie/umrtiu-71-migrantov-v-roku-2015/265405-clanok.html
EK vysvetlila dôvody právneho konania proto ČR, Maďarsku a Poľsku
http://www.teraz.sk/zahranicie/eurokomisia-vysvetlila-dovody-pravneho/265297-clanok.html
Szijjártó: Konanie EK pre odmietnutie utečencov je obyčajným vydieraním
http://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-konanie-ek-pre-odmietnutie/265189-clanok.html
Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku v slovenskom vysielaní Maďarského rozhlasu
RetroAudio (2017-1993-1990):
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-nemzetisegi/?date=2017-08-09_18:00:00&ch=mr4
Andrea Kiššová: Mládežnícka akadémia v Sarvaši
Anton Paulik a Attila Spišák o začiatkoch OSMM
Zvuková montáž Imricha Fuhla z cyklistickej túry OSMM v roku 1993 / „Tu sa usadíme“ / Hradište - Békešská Čaba - Zoltán Kovács, Eva Fábiánová, Hajnalka Avarová
(Nielen) Po stopách našich predkov
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/OsmmPubl.rtf
Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=333206203445029
Slováci v Maďarsku zahrnuli do koncepcie školstva aj vzťah k národu
Dôraz na komunikáciu v slovenčine / Od škôlky po vysokoškolský diplom / Kvalitní pedagógovia fundamentom
13. júna 2017 - (tasr)
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/150-politika2-politika2/1386-kolska-koncepcia-cssm-a-akn-plan-2017-2020
Nová koncepcia školstva Slovákov žijúcich v Maďarsku, na ktorej pracovali odborníci Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) dva roky, ráta nielen s dosiahnutím ovládania slovenského jazyka, ale aj s budovaním národnej hrdosti u detí. Povedala to 13. júna 2017 v Budapešti pre TASR predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková. Koncepciu schválilo 30. mája 2017 Valné zhromaždenie CSSM, ktoré rozhodlo, že bude premietnutá do krátkodobých a strednodobých plánov, ako aj do akčného plánu v horizonte dvoch-troch rokov. „V priebehu dvoch rokov, počas ktorých sme koncepciu pripravovali, sa podarilo zmapovať všetky problémy existujúce v školstve - problémy zásadného, ale i technického charakteru. Zadefinovali sme, čo očakávame od slovenského národnostného školstva v Maďarsku,” konštatovala Alžbeta Hollerová Račková. „Ako hlavný cieľ sme si vytýčili, že keď deti prejdú týmto školským systémom, mali by sa naučiť po slovensky, že by mali vedieť komunikovať po slovensky. Väčšinou z rodín prichádzajú tak, že si už neprinášajú jazykové znalosti, a mali by nadobudnúť aj citový vzťah k slovenskej národnosti,” spresnila predsedníčka hlavné princípy novej koncepcie. Podľa jej slov koncepcia pokrýva všetky oblasti školstva - počnúc materskou škôlkou až po vysoké školstvo, respektíve po celoživotné vzdelávanie. Pre splnenie predsavzatí bude potrebné, aby školstvo fungovalo ako jednotný systém, v ktorom každý článok buduje svoju činnosť na výsledkoch predchádzajúceho. „Po škôlke by mala nasledovať základná škola, po základnej škole by malo nasledovať gymnázium alebo iná stredná škola, po strednej škole by malo nasledovať štúdium či už slovenského jazyka, alebo iných odborov tu v Maďarsku alebo na Slovensku,” dodala Alžbeta Hollerová Račková. Tvorcovia koncepcie sa podľa predsedníčky CSSM zhodli v tom, že na to, aby bola úspešná, bude potrebné získať odborne i jazykovo dobre pripravených pedagógov. Potrebné bude pravidelné doškoľovanie pedagógov, ktorí sú teraz v systéme, ale aj motivovanie mladých ľudí, aby si vyberali ako profesiu slovenského učiteľa. „Určite budeme tiež potrebovať oveľa viac učiteľov zo Slovenska, aspoň na prechodnú dobu. Teraz máme šiestich, potrebovali by sme minimálne 20. V systéme slovenského školstva je v súčasnosti zapojených vyše 3000 detí,” uzavrela predsedníčka CSSM.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/150-politika2-politika2/1386-kolska-koncepcia-cssm-a-akn-plan-2017-2020
Bratislava bude mať oficiálny bikesharing - systém zdieľania verejných bicyklov
https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/432771-bratislava-bude-mat-oficialny-bikesharing-system-zdielania-verejnych-bicyklov/
Športový sviatok v Bratislave sprevádzali nechutnosti: Chuligáni bili Slovákov
https://sport24.aktualne.atlas.sk/letne-sporty/sportovy-sviatok-bratislave-sprevadzali-nechutnosti-madari-bili-slovakov.html
Zavedenie eura má v Maďarsku stále väčšiu podporu, ukázal prieskum
http://www.teraz.sk/ekonomika/zavedenie-eura-ma-v-madarsku-stale-vy/264589-clanok.html
Obnovu bývalej polikliniky v Komárne možno podporí maďarská vláda
http://www.teraz.sk/regiony/obnovu-byvalej-polikliniky-v-komarne-m/264458-clanok.html
Obrovská blamáž maďarských futbalistov
V kvalifikácii ich porazil trpaslík z Andorry / Pre miništát je to iba jeho druhé kvalifikačné víťazstvo v 101. zápase v histórii
http://hnonline.sk/sport/975211-obrovska-blamaz-madarskych-futbalistov-v-kvalifikacii-ich-porazil-trpaslik-z-andorry
Orbán zúril, prehru prirovnal k porážke pri Moháči. Budú lístky zadarmo?
https://futbal.pravda.sk/ostatne/clanok/432917-orban-zuril-prehru-prirovnal-k-porazke-pri-mohaci-budu-listky-zadarmo/
Európska komisia začala konanie voči Česku, Maďarsku a Poľsku
https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/432596-dobra-vola/
Štefan Markuš: Maďarsko na rázcestí reality či ilúzie?
http://drahomira.blog.pravda.sk/2017/06/09/madarsko-na-razcesti-reality-ci-iluzie/
Maďarsko čiastočne ustúpi Benátskej komisii v otázke mimovládok
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/432045-madarsko-ciastocne-ustupi-benatskej-komisii-v-otazke-mimovladok/
Maďarská vláda chce v roku 2018 dosiahnuť plnú zamestnanosť
https://www.aktuality.sk/clanok/495435/madarska-vlada-chce-v-roku-2018-dosiahnut-plnu-zamestnanost/
Soros pre maďarskú televíziu M1: Európa je povinná prijať migrantov
http://www.teraz.sk/zahranicie/soros-pre-madarsku-televiziu-m1-eur/264178-clanok.html
Maďarská vláda trvá na svojom: Migrácia je úzko prepojená s terorizmom
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vlada-migracia-terorizmus/264254-clanok.html
V Maďarsku vyrobili vlani vyše pol milióna osobných vozidiel
http://www.teraz.sk/ekonomika/v-madarsku-vyrobili-vlani-vyse-pol-mil/264140-clanok.html
Maďarský expert: Britské predčasné voľby priniesli Britom chaos
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-expert-britske-predcasne/264552-clanok.html
Magyar Nemzet: Britskými voľbami sa prerušil rok revolty
http://www.teraz.sk/zahranicie/magyar-nemzet-britskymi-volbami-sa-pr/264493-clanok.html
Index.hu: Mayová chcela zničiť opozíciu
http://www.teraz.sk/zahranicie/indexhu-mayova-chcela-znicit-opozi/264436-clanok.html
Maďarský analytik: Brexit hrá do karát Mayovej, otázka bezpečnosti nie
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-analytik-britski-volici-vo/264148-clanok.html
Slováci a Maďari podpísali dohodu. Týka sa chovu hovädzieho dobytka
http://www.teraz.sk/regiony/sr-chovatelia-dohoda-madarsko-dobytok/264044-clanok.html
Fidesz-KDNP opäť posilnil, podporuje ho už 31 % Maďarov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vladny-blok-fidesz-kdnp-dal/263927-clanok.html
V. Orbán sa podľa G. Vonu zmenil z demokrata na vyhoreného komunistu
http://www.24hod.sk/v-orban-sa-podla-g-vonu-zmenil-z-demokrata-na-vyhoreneho-komunistu-cl516764.html
Extrémisti chcú zabrániť pochodu Budapest Pride
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-extremisti-chcu-zabranit/263818-clanok.html
Popieral holokaust. Ak si Nemci neprevezmú neonacistu, Maďari ho oslobodia
https://svet.sme.sk/c/20552232/popieral-holokaust-ak-si-nemci-neprevezmu-neonacistu-mahlera-madari-ho-oslobodia.html
Maďari protestovali proti zámeru Trumpa odstúpiť od klimatickej dohody
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-protestovali-proti-trumpovmu/263658-clanok.html
Szijjártó: Dobrou správou je, že pre Trumpa je národný záujem priorita
http://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-dobrou-spravou-je-ze-pre/263702-clanok.html
Áder: Odstúpenie Trumpa od klimatickej dohody neznamená koniec sveta
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-ader-odstupenie-trumpa-od/264325-clanok.html
SMK: Národnostné školstvo by malo byť financované samostatne
http://www.teraz.sk/slovensko/smk-narodnostne-skolstvo-by-malo-by/263706-clanok.html
Dom ľudového bývania v Šali predstaví Slovákov v Maďarsku
5. júna 2017 - (tasr)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1285213894910917
Spôsob života Slovákov, ktorí prišli do Orosláňu začiatkom 18. storočia, predstaví výstava Prejavy hmotnej ľudovej kultúry Slovákov žijúcich v Maďarsku. Otvorená bude od 14. do 24. júna v priestoroch Domu ľudového bývania v Šali. Výstava ponúkne výber z predmetov každodennej potreby, ale aj typický ľudový odev či svadobný odev pre nevestu z roku 1924. Súčasťou výstavy budú ručné práce Sloveniek žijúcich v Maďarsku. Výstavu pripravila pobočka Ponitrianskeho múzea - Dom ľudového bývania v Šali - v spolupráci s Pamiatkovým domom v Orosláni. „Pamiatkový dom v Orosláni je typickým sedliackym orosláňskym domom. Expozícia v ňom vznikla vďaka nadšencom spomedzi obyvateľov mesta, ktorí pozbierali predmety a vytvorili expozíciu miestnej histórie a národopisu Slovákov žijúcich na tomto území,“ povedala Ľubica Packová-Zahradárová z Ponitrianskeho múzea. Expozícia v Pamiatkovom dome bola otvorená v roku 1987. Prvá písomná zmienka o Orosláni pochádza z roku 1383. V 16. storočí bola obec následkom tureckých vpádov úplne zničená. Opustená zostala až do začiatku 18. storočia, kedy vtedajší zemepán Antal Esterházy povolal do obce Slovákov z Nitrianskej, Bratislavskej, Trenčianskej stolice a Myjavy. Dal im právo slobodného vierovyznania a daňovú úľavu, ktorá ich zaväzovala postaviť dom, čím sa začala lokalita postupne zaľudňovať.
Zomrela uznávaná maďarská spisovateľka Anna Jókaiová
http://www.teraz.sk/kultura/zomrela-uznavana-spisovatelka-anna-j/263640-clanok.html
Maďarská vláda: Budeme bojovať za zrušenie Benešových dekrétov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-vlada-budeme-bojovat-za-zr/263597-clanok.html
Beneš pre maďarských voličov
7. júna 2017 - (Ivan Drábek - Pravda)
Silné slová, slabý ohlas. Volanie maďarského štátneho tajomníka do boja za zrušenie Benešových dekrétov zaregistrovali len niektoré budapeštianske médiá. Informovali o ňom prevzatou správou agentúry MTI, bez vlastného komentára. Maďarský politický analytik Zoltán Kiszelly si myslí, že išlo skôr o odkaz pre domáce publikum pred budúcoročnými voľbami, než o signál do zahraničia. „Vláda Viktora Orbána má záujem o zachovanie súčasných veľmi dobrých vzťahov s Bratislavou i Prahou,“ povedal pre Pravdu. Štátny tajomník Árpád János Potápi, ktorý na úrade vlády zodpovedá za národnú politiku, v pondelok na spomienkovom podujatí k sedemdesiatemu výročiu odsunu desaťtisícov Maďarov z povojnového Československa, predniesol bojovnú reč. „Všetkými silami budeme bojovať za zrušenie Benešových dekrétov, ktoré deklarujú zbavenie práv maďarstva žijúceho na Felvidéku (Hornej zemi),“ vyhlásil; na označenie Slovenska pritom použil historické pomenovanie severných oblastí Uhorska. „Pamiatka obetí deportácií nás zaväzuje, aby sme plameň spolupatričnosti maďarského národa roztrhnutého hranicami odovzdali nasledujúcim generáciám,“ dodal. Potápi pripomenul, že v rámci výmeny obyvateľstva v rokoch 1947 a 1948 sa zo Slovenska do Maďarska presídlilo 23-tisíc maďarských rodín, dohromady takmer stotisíc ľudí. Celkovo v prvých piatich povojnových rokoch podľa neho Československo opustilo bezmála 150-tisíc Maďarov. „Stali sa bezdomovcami vo vlastnej vlasti, obeťami diabolského plánu, ktorý hľadal zodpovedných medzi nevinnými,“ vyhlásil štátny tajomník, ktorý poďakoval tomu dva a pol miliónu krajanov v Karpatskej kotline, ktorí sa udržali na svojej rodnej hrude a „strážia našu niekdajšiu krajinu“. Čo znamená bojovať za zrušenie Benešových dekrétov všetkými silami? A nevrazí to klin medzi krajiny visegrádskej štvorky (V4)? Bojovnejšia rétorika tradične patrí ku Dňu národnej spolupatričnosti. Ním si Maďari v nedeľu znova pripomenuli výročie Trianonskej zmluvy, ktorá v roku 1920 spečatila rozpad Uhorska. „Pod bojom všetkými silami netreba rozumieť konfrontáciu so susedmi. Do nej sa Orbánova vláda určite nepustí,“ myslí si Kiszelly. Maďarsko si podľa neho zvolilo právnu cestu. Pokúša sa princíp kolektívnej viny napadnúť v Európskom parlamente, prípadne na európskych súdoch. „Táto iniciatíva je však momentálne uspatá. Nik sa s tým osobitne neponáhľa. Brusel zjavne nemá záujem otvárať staré rany. A ani Berlín, bez podpory ktorého je nepravdepodobné, aby sa v tejto otázke v dohľadnom čase zrodilo rozhodnutie európskych inštitúcií,“ usudzuje analytik. „Slovensko a Česko sa pevne pridŕžajú postoja, že Benešove dekréty nemožno znova otvárať, lebo sú súčasťou povojnového usporiadania. Z hľadiska efektivity preto nejaký tlak zo strany Maďarska považujem za neaktuálny. Potápi to podľa mňa povedal len preto, aby vládna strana odkázala voličom, že bojuje za záujmy Maďarov,“ nazdáva sa Kiszelly. Maďarsko podľa analytika názorovo blízkeho k Orbánovej vláde rozhodne nechce riskovať konflikt so spojencami z V4. „Budapešť a Varšava sa síce v otázke suverenity púšťajú do konfrontačnejšej politiky voči Bruselu ako Bratislava či Praha, reči o črtajúcom sa rozdelení na V2 a V2 sú ale podľa mňa prehnané. Visegrádska štvorka má spoločné záujmy v mnohých otázkach vrátane migrácie i eurofondov. Spoločnými silami má väčšiu šancu ich presadzovať. Od Budapešti preto netreba očakávať bojovné forsírovanie témy zrušenia Benešových dekrétov,“ predpovedá Kiszelly.
Veľký Trianon - veľká slovenská radosť
http://www.noveslovo.sk/c/Velky_Trianon_velka_slovenska_radost
Lekcie z dávnych krívd
Momentálne sa rušením Benešových dekrétov kasá štátny tajomník Orbánovej vlády...
https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/431774-lekcie-z-davnych-krivd/
„Nenávidíme ťa Slovensko!”
Extrémisti pochodovali v Budapešti proti Trianonskej mierovej zmluve
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-stovky-extremistov-skandoval/263444-clanok.html
Robert Fico: Eurozóna by sa mala viac zomknúť, chceme patriť k jej jadru
http://www.teraz.sk/slovensko/premier-eurozona-by-sa-mala-este-via/263190-clanok.html
Soros obvinil Orbána z vytvárania mafiánskeho štátu
http://www.teraz.sk/zahranicie/soros-v-bruseli-obvinil-orbana-z-vytva/263010-clanok.html
Orbán označil Sorosovo vystúpenie v Bruseli za vyhlásenie vojny
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-oznacil-sorosovo-vystupenie-v-b/263162-clanok.html
Rektor CEU: Ak nás Orbánova vláda nechá na pokoji,aj my jej dáme pokoj
http://www.teraz.sk/zahranicie/rektor-ceu-ak-nas-orbanova-vlada-nec/263001-clanok.html
Maďarsko odmieta právne konanie zo strany Európskej komisie
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-odmieta-pravne-konanie-zo-str/275275-clanok.html
Hranica medzi Slovenskom a Maďarskom sa zmení
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/je-specatene-hranica-medzi-slovensko-madarskom-zmeni.html
Na srbsko-maďarských hraniciach protestovali desiatky migrantov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-na-srbsko-madarskych-hranic/263763-clanok.html
Prídu Maďari a Poliaci o eurofondy?
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/431233-pridu-madari-a-poliaci-o-eurofondy
Bratislava získala Oscara turizmu
Afrodita na Dunaji ocenená zlatým jablkom
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/156-kultura2-kultura2/1394-afrodita-na-dunaji-ocenena-zlatm-jablkom
Na Slovákov v zahraničí sa zabúda. Vláda by mala začať plniť svoje sľuby
4. júla 2017 - (tasr)
Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ) vyzýva k realizácii prísľubov obsiahnutých v programovom vyhlásení vlády vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. Pri príležitosti štátneho sviatku svätého Cyrila a Metoda (5. 7.), ktorý je zároveň Dňom zahraničných Slovákov, apeluje združenie i na prehĺbenie vzťahov s krajanskou komunitou. Predseda SZSZ Vladimír Skalský vo vyhlásení pripomína, že vláda má problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí medzi svojimi štyrmi hlavnými prioritami v oblasti zahraničnej a európskej politiky i to, že podľa prísľubu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR má prísť k navýšeniu objemu priamej podpory pre krajanov o 200-tisíc eur. „Zatiaľ reálne hrozí, že sa slávnostne sľúbené navýšenie rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí do grantovej podpory krajanských projektov nepremietne, ak sa nenájdu prostriedky na mimoriadne dotácie,” upozornil Skalský. SZSZ opakovane vyzýva na navýšenie objemu grantových prostriedkov späť na úroveň, garantovanú v minulosti koncepciou štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a uznesením vlády, teda na 1 330 000 eur. Skalský taktiež naznačil, že vláda môže slová o prioritnom záujme potvrdiť podporou projektu Centra slovenského zahraničia v Bratislave, ktoré má ambíciu prezentovať históriu slovenských menšín a komunít v zahraničí, ale aj trvalo prezentovať súčasnú kultúru krajanov v hlavnom meste Slovenska. „Svetové združenie má dnes v rukách konkrétny projekt a vybranú konkrétnu budovu v absolútnom centre Bratislavy. Na ťahu je štát, aby na tento projekt uvoľnil prostriedky a aby tak vzniklo dôstojné miesto, kde bude možné rovnako zhliadnuť folklórne vystúpenie, koncert či divadelné predstavenie krajanov, ako aj prezrieť si expozíciu o ich histórii alebo ochutnať krajanské špeciality,” uviedol Skalský. Poukázal v tejto súvislosti na fakt, že zriadenie centra za strategickú prioritu označili aj delegáti minuloročnej Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí.
Slováci sa rodia aj v zahraničí
Tri percentá súčasného obyvateľstva SR sa vlani narodili mimo územia Slovenska. Najviac v Českej republike, ale tiež v Maďarsku, na Ukrajine, v Rumunsku, vo Veľkej Británii aj v Poľsku. Vyplýva to z demografických údajov Štatistického úradu SR. Úrad tiež konštatuje, že štruktúra obyvateľstva na Slovensku je relatívne stabilná. Obyvateľov slovenskej národnosti boli vlani 4.421.538. Slovenská národnosť tak dosiahla podiel 81,3 percenta z celkového počtu obyvateľstva. Druhou najpočetnejšou národnosťou na Slovensku bola v minulom roku maďarská (8,4 percenta) a tretia bola rómska národnosť (2 percentá). Medziročné rozdiely početnosti národnostných menšín sú podľa ŠÚ SR minimálne. „Medziročne sa v roku 2016 zvýšili počty a podiely slovenskej, rómskej, českej, moravskej a sliezskej, nemeckej, ukrajinskej a poľskej národnosti. Znížili sa počty a podiely maďarskej a rusínskej národnosti,” uvádza ŠÚ SR. Štatistici sa pozreli aj na vlaňajší podiel cudzincov žijúcich na Slovensku, bolo ich 69.695. „Z celkového počtu obyvateľov cudzinci tvorili 1,3-percentný podiel,” konštatuje úrad. Medzi cudzincami bolo vlani najviac (87,9 percenta) občanov z európskych krajín. Na druhej priečke sú cudzinci z ázijských krajín (6,5 percenta). „Občianstvo štátov amerického kontinentu predstavuje 2,1-percentný podiel,” dopĺňa ŠÚ SR. Najpočetnejšou skupinou cudzincov s trvalým pobytom na Slovensku sú ľudia s českým občianstvom (13.023), ďalej s maďarským (9799), rumunským (6271) a poľským občianstvom (5604).
Vyšla mapa Bratislavy s ulicami podľa zahraničných Slovákov
18. júna 2017 - (tasr)
Krajanský inštitút v Bratislave vydal mapu hlavného mesta SR s ulicami pomenovanými podľa Slovákov žijúcich v zahraničí. Obsahuje 49 ulíc i 17 pamätníkov a inštitúcií zaoberajúcich sa krajanmi. „Krajanská Bratislava mapuje rôzne verejné priestranstvá, názvy ulíc, ktoré sú pomenované podľa zahraničných Slovákov. Mnohí z nich žili v dnešnom Srbsku alebo v rámci dávnej našej spoločnej krajiny a z dnešného pohľadu ich možno považovať za akoby krajanov. Zároveň sú tam naozaj autentickí krajania, napríklad Slováci žijúci v Amerike. V Petržalke až štvrtina ulíc je pomenovaná práve podľa amerických Slovákov. Na mape sú aj rôzne pamätníky. Ponúkneme ju školám,” uviedol pre TASR predseda Krajanského inštitútu Vlado Dolinay. Tešedíkova ulica v Záhorskej Bystrici je pomenovaná podľa evanjelického kňaza, pokrokového pedagóga, zakladateľa odborného školstva a pôdoznalectva v Uhorsku Samuela Tešedíka, ktorý žil v rokoch 1742 až 1820. V tejto bratislavskej mestskej časti sú ešte dve podobné ulice. Prídavkovu inšpiroval spisovateľ, novinár, politik a prekladateľ Peter Prídavok (1902-1966) pôsobiaci vo Veľkej Británii. Ulica Štefana Rosivala je podľa rímskokatolíckeho kanonika a titulárneho opáta, politika a poslanca dolnej komory uhorského parlamentu, ktorý sa narodil v Nitrianskom Hrádku (1844) a zomrel v Ostrihome (1916). Podobne sú zdôvodnené názvy ulíc takmer v každej mestskej časti Bratislavy. Okrem všeobecne známych osobností z kultúrnej, politickej, vedeckej či cirkevnej oblasti, akými boli Michal Milan Harminc, Jozef Murgaš, Jozef Cíger Hronský, Martin Kukučín, Maximilián Hell, Aurel Stodola či svetoznáma insitná maliarka Zuzana Chalupová zo srbskej Kovačice, sú na mape uvedení takmer neznámi muži. Medzi najstarších patrí filozof, dramatik a teológ Izák Caban (1632-1707), ktorý v rumunskom Sibiu pôsobil ako riaditeľ gymnázia a kazateľ. Tiež básnik, prekladateľ autor autobiografickej tvorby Štefan Pilárik (1615-1693), major francúzskej armády, ktorý bojoval v Amerike za nezávislosť USA Ján Ladislav Polorecký (1748-1830), uhorský gróf a rakúsky poľný maršal Andrej Hadík (1711-1790) a iní. Najviac - 24 ulíc je v Petržalke. Z nich jedna veľmi dlhá Dolnozemská je pomenovaná podľa územia Dolná zem (južné Maďarsko, východné Chorvátsko, sever Srbska, juhozápad Rumunska), kam sa v druhej polovici 18. a začiatkom 19. storočia sťahovali Slováci z horného Uhorska. Vzdelávacia mapa zároveň prezrádza, kde sú umiestnené pamätné tabule Jána Ambroša, Emila Vidru, Janka Čmelíka, tiež busty a hroby iných či základný kameň pamätníka slovenského vysťahovalectva.
Na Sviatok sv. Cyrila a Metoda slávi aj Deň zahraničných Slovákov
5. júla 2017 - (tasr)
Slovenská republika (SR) 5. júla 2017 oslávi aj Deň zahraničných Slovákov. Sviatok krajanov si SR pripomína od roku 1993 na základe zákona NR SR č. 241/1993 Z. z., ktorým sa 5. júl stal pamätným dňom. Poslanci NR SR Zákon o zahraničných Slovákoch upravovali v rokoch 1997 a 2005. Zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí č. 474/2005 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. januára 2006. Pri výbere Dňa zahraničných Slovákov poslanci zobrali do úvahy aj iný sviatok pripadajúci na 5. júla - Deň sv. Cyrila a Metoda, ktorý je štátnym sviatkom SR. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSZZ) na svojej webovej stránke aj v tomto roku pozýva občanov SR aj krajanov, aby si v stredu 5. júla prišli o 10.00 hodine do Sadu Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke pripomenúť Deň zahraničných Slovákov. V roku 2000 bol v Sade Janka Kráľa práve 5. júla osadený krajanmi z Maďarska darovaný 4,5-tonový monument z červeného mramoru z Tardošského lomu. Od toho roku sa tento základný kameň budúceho Pamätníka slovenského vysťahovalectva stal stredobodom slovenského krajanského sveta v sviatočný deň Slovákov žijúcich v zahraničí v hlavnom meste spoločnej vlasti, uvádza ÚSZZ. Záujmy zahraničných Slovákov reprezentuje Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ) a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Svetové združenie Slovákov v zahraničí vzniklo v roku 2002 na základe rozhodnutia delegátov Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí. SZSZ nadviazalo na integračné úsilie Svetového kongresu Slovákov a podarilo sa mu združiť všetky významné komunity slovenského zahraničia a všetky ich najväčšie spolky. V súčasnosti združuje 101 najvýznamnejších krajanských spolkov a inštitúcií z 24 štátov. SZSZ je členskou organizáciou združenia Europeans Troughout the World (Európania vo svete) so sídlom v Bruseli. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vznikol v roku 2006 na základe zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Slováci žijúci v Maďarsku si okolo sviatkov - Sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda a Dňa zahraničných Slovákov - pripomínajú Deň Slovákov v Maďarsku. Deň Slovákov v Maďarsku je najväčší sviatok, v rámci ktorého vzdávajú hold pamiatke sv. Cyrila a sv. Metoda. V roku 2017 sviatok oslávili 1. júla prvý raz na území Budapešti - v jej XVII. obvode.
Claude Baláž: Slovenské vysťahovalectvo - Dokumenty VI
Pramene k dejinám vzťahov a stykov Matice slovenskej s krajanmi v zahraničí v rokoch 1919-1947
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/156-kultura2-kultura2/1399-slovenske-vysahovalectvo-dokumenty-vi
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1342738772491762
Dušan Mikolaj: Spočívajte pri tardošskom kameni, krajania naši!
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/154-politika3-politika3/1398-spoivajte-pri-tardoskom-kameni-krajania-nai
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1342659765832996
O projekte pamätníka slovenského vysťahovalectva v NR SR
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1202-o-vysahovaleckom-kameni-v-parlamente
Správna rada Nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva usporiadala program odborného podujatia pri príležitosti Pamätného dňa zahraničných Slovákov. Stretnutie, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou predsedníčky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a menšiny Eriky Jurinovej 4. júla 2017 v budove NR SR, bolo venované problematike projektu potenciálneho pamätníka slovenského vysťahovalectva v Slovenskej republike. V programe podujatia bola - okrem príhovorov a diskusných príspevkov organizátorov a hostí - prezentácia prehľadu aktivít v rámci realizácie pamätníka v rokoch 2000-2017, ako aj priblíženie koncepcie a libreta pamätníka a prezentácia návrhu sochárskeho a architektonického stvárnenia budúceho pamätníka a jeho umiestnenia.
Vyhlásenie účastníkov prezentácie
Deň zahraničných Slovákov 2017
- Ako ďalej, Slováci v zahraničí?
Slovensko a Slovenská republika vždy považovali
a považujú Slovákov v zahraničí za integrálnu národnú súčasť,
ich život a dejiny za súčasť slovenských národných dejín
a ich kultúru za súčasť národného kultúrneho dedičstva.
(Deklarácia NR SR, Bratislava 6.júla 1999)
V predvečer pamätného dňa Slovenskej republiky Dňa zahraničných Slovákov sa stretli Slováci zo Slovenska i zahraničia, aby prerokovali otázky súvisiace so stavom realizácie Pamätníka slovenského vysťahovalectva - pamätníka migrácie, ktorí prijali nasledujúce závery a odporúčania:
- Očakávame a odporúčame Národnej rade Slovenskej republiky, aby v zmysle článku 7a Ústavy Slovenskej republiky a Deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky k zahraničným Slovákov z roku 1999 uplatňovala s plnou vážnosťou svoju pôsobnosť pri presadzovaní realizácie Pamätníka slovenského vysťahovalectva - pamätníka migrácie v Bratislave vrátane kontroly vlády Slovenskej republiky pri plnení si svojich úloh v tejto otázke.
- Očakávame a odporúčame vláde Slovenskej republiky, aby v spolupráci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva financií SR sa vecne naplnili a zavŕšili uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 625 ku Koncepcii štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015 a č. 571 ku Koncepcii štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2016 - 2020, v oblastiach týkajúcich sa pamätníka slovenského vysťahovalectva, televízneho vysielania Slovenskej televízie pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zriadenia expozície dejín vysťahovalectva a života Slovákov žijúcich v zahraničí.
- Očakávame vecné naplnenie záverov a odporúčaní stálych konferencií k otázkam vzťahov a spolupráce medzi Slovenskou republikou a Slovákmi v zahraničí z rokov 2002, 2003 a 2006 vo veci vybudovania múzea zahraničných Slovákov a pamätníka slovenského vysťahovalectva.
Na Bratislavskom hrade, dňa 4. júla 2017
O vysťahovaleckom pamätníku v parlamente
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1202-o-vysahovaleckom-kameni-v-parlamente
VZ Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku schválilo udelenie podpôr na miestne slovenské aktivity a programy v roku 2017
http://www.luno.hu/images/stories/2017/Aktuality/17-06/Podpory_CSSM-2017-01.jpg
Módna návrhárka Tünde Hrivnáková, Komlóšanka z Budapešti v Galante
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2379/modna-navrharka-tuende-hrivnakova-komlosanka-z-budapesti-ocari-tvorbou-publikum-v-galante
Mierne alternatívny pohľad na dejiny Slovenska
Ako Slováci vplývali na politiku Uhorska? / Na Slovensku sa narodilo 25 percent uhorských ministerských predsedov / Kontinuita medzi Uhorskom a Maďarskom / Koncepcia maďarského národa, maďaróni a konformisti / Starým otcom Jánosa Kádára (Czermanika) bol Slovák od Hurbanova
https://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/431289-mierne-alternativny-pohlad-na-dejiny-slovenska/
Desaťtisíc kníh pre Maďarov žijúcich na Slovensku
Stalo sa 6. júna 1953 na štátnej hranici spriatelených štátov
http://www.vtedy.sk/knihy-madarska-mensina-komarno-csemadok-madari
Vo víre tanca - Výzva a prihláška
Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku opäť usporiada Celoštátnu kvalifikačnú prehliadku slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov „Vo víre tanca“. - 14.-15. októbra 2017 / Sarvaš, Cervinus Teátrum - Výzva a prihláška: www.oslovma.hu/XXX/VoVireTa.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1343595059072800
Odborné doškoľovanie Zväzu Slovákov v Maďarsku
23. júna 2017 v Hronci - Foto: oslovma.hu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1304510652981241
Slovenské spievanky a veršovačky 2017
Súťaž Zväzu Slovákov v Maďarsku v speve slovenských ľudových piesní a v prednese poézie a prózy / Celoštátne kolo 7. júna 2017 v Dabaši-Šáre - oSlovMa-Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1287831104649196
Predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková 7. júna 2017 v Dabaši-Šáre otvára celoštátne kolo 21. ročníka súťaže Zväzu Slovákov v Maďarsku v speve slovenských ľudových piesní a v prednese poézie a prózy Slovenské spievanky a veršovačky - oslovma.hu-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1288134457952194/
Predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková 7. júna 2017 v Dabaši-Šáre sa prihovára účastníkom celoštátneho kola 21. ročníka súťaže Zväzu Slovákov v Maďarsku v speve slovenských ľudových piesní a v prednese poézie a prózy Slovenské spievanky a veršovačky - oslovma.hu-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1288224671276506/
Zoe Joóbová, študentka Slovenského gymnázia v Budapešti - Slovenské spievanky 2017 - Súťaž ZSM v speve slovenských ľudových piesní - Celoštátne kolo 7. júna 2017 v Dabaši-Šáre - oslovma.hu-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1288380427927597/
Liliána Almásiová, žiačka ZŠ v Mlynkoch - Slovenské spievanky 2017 - Súťaž ZSM v speve slovenských ľudových piesní - Celoštátne kolo 7. júna 2017 v Dabaši-Šáre - oslovma.hu-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1288736574558649/
Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku rozdelilo tohtoročné podpory
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/1061-kuratorium-vpn-zsm-rozdelilo-tohorone-podpory
Medzinárodné palácové hry vo Vyšehrade
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1-kultura1/1397-medzinarodne-palacove-hry-vo-vyehrade-2017
Video: https://www.youtube-nocookie.com/embed/hIEgZa61j94
Ostrihomský klenot nad Dunajom začal obnovovať Slovák Rudnay
So stavbou baziliky začal významný uhorský hodnostár - ostrihomský arcibiskup, slovenský šľachtic, Alexander Rudnay v roku 1822.
http://www.teraz.sk/publicistika/slovenske-stopy-v-ostrihomskej-bazilike/276643-clanok.html
Ostrihomskú baziliku dal postaviť Slovák
„Slovák som, a keby som bol i na stolci Petrovom, Slovákom zostanem.“
https://www.cas.sk/clanok/284286/arcibiskup-a-kardinal-alexander-rudnay-ostrihomsku-baziliku-dal-postavit-slovak/
Halušky Terchová 2017: Slováci spod Pilíša historickými šampiónmi!
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2305/halusky-terchova-2017-slovaci-spod-pilisa-historickymi-sampionmi
Súťaž zahraničných družstiev vyhrali Pilíšania - družstvo haluškárov zo Senváclavu, Mlynkov, Senondreja a Moďoróšu
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/25066-halu-ky-terchova-2017-s-majstrami-spod-pili-a
Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1277136525718654
V Pitvaroši si pripomenú 70. výročie výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2313/v-pitvarosi-si-slovaci-v-madarsku-pripomenu-70-vyrocie-vymeny-obyvatelstva-medzi-ceskoslovenskom-a-madarskom
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1287690157996624
Stretajme sa, zhovárajme - Blaho či traumu z výmeny obyvateľstva pred 70 rokmi pretavme do dialógu Slovákov na „hornej” i Dolnej zemi
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/69/stretajme-sa-zhovarajme-blaho-ci-traumu-z-vymeny-obyvatelstva-pred-70-rokmi-pretavme-do-dialogu-slovakov-na-hornej-i-dolnej-zemi
Dulovce v znamení mladých folkloristov na Južnoslovenských slávnostiach
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2337/dulovce-v-znameni-mladych-folkloristov-na-juznoslovenskych-slavnostiach
Detva 2017
52. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou / Krajanský dvor / Masky a maškary v ľudovej kultúre - program Slovákov žijúcich v zahraničí / 44. Krajanská nedeľa / 9. júla 2017 - oslovma.hu-fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1321855347913438
Folklórny festival pod Poľanou prilákal tisíce ľudí
http://www.teraz.sk/regiony/festival-pod-polanou-video-2017/269614-clanok.html
Folklórne slávnosti pod Poľanou vzdali poctu rodákovi Š. Nosáľovi
http://www.teraz.sk/kultura/folklorne-slavnosti-pod-polanou-vzdal/269395-clanok.html
Slávnosti pod Poľanou majú novinku: Sprievod v svadobných krojoch
21 párov Slovákov z obcí v Maďarsku, Svrčkovci zo Šalgótarjánu a sestry Komjáthiové z Veňarcu...
http://www.teraz.sk/kultura/slavnosti-pod-polanou-svadobne-kroje/269493-clanok.html
Detvianske masky a maškary na 52. folklórnych slávnostiach pod Poľanou
Audio: http://cdn.srv.rtvs.sk/a520/audio/00/0012/001289/00128914-1-TuRN.mp3
Mladuchy - Prehliadka tradičných svadobných krojov
https://www.facebook.com/slovensky.folklor/videos/10155497045246660/
Mladuchy kráčali starou Detvou
https://naszvolen.sme.sk/c/20578232/mladuchy-kracali-starou-detvou.html
Krajanský dvor / FSP 50 (archív):
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=795352333897078
44. Krajanská nedeľa
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1316202151812091/?type=3&theater
Do Detvy na Krajanskú nedeľu s maskami, na Krajanský dvor s apetítom a zvedavosťou
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4403/do-detvy-na-krajansku-nedelu-s-maskami-na-krajansky-dvor-s-apetitom-a-zvedavostou
52. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/9949-52-folklorne-slavnosti-pod-polanou
https://www.youtube.com/watch?v=nVIAsh51gNY
http://www.fspdetva.sk/aktualny-program.phtml?id3=19871
https://www.facebook.com/spravy.rtvs/videos/1851791175081696/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/68393_televizne-noviny
https://youtu.be/9sfGkcNooUU
FS Podpoľanec z Detvy a ĽH Svrčkovci zo Šalgótarjánu:
https://youtu.be/j7ov3tUZk_E
Banka (Bánk) 2017
Zväz Slovákov v Maďarsku a Slovenská samospráva Novohradskej župy usporiadali 30. júla 2017 v obci Banka (Bánk) 51. Novohradské národnostné stretnutie a 21. Celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku - Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1346267185472254
Jedinečná prehliadka folklóru Slovákov v Maďarsku
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4418/jan-varso-pozdravil-v-banke-jedinecnu-prehliadku-folkloru-slovakov-v-madarsku
XIII. Folkové a Slovenské dni v Šalgótarjáne
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1347594558672850
FS Ipeľ z Lučenca na XIII. Folkových a Slovenských dňoch v Šalgótarjáne
https://www.facebook.com/127556084389335/videos/271436973334578/
Slováci v Česku
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/slovaci-v-cesku-jsou-mladsi-a-vzdelanejsi-nez-cesi_1707180850_jab
Juraj Dolnozemský / Rodná hruda, ako zdroj inšpirácie
http://slovozbritskejkolumbie.ca/node/237
V pokoji v Békeši - národnostný festival a dolnozemský jarmok
Vedeli ste, že z hľadiska národnostného zloženia obyvateľstva v Maďarsku je Békešská župa najpestrejšia? Presvedčite sa o tom druhý septembrový víkend na vlastné oči v Békešskej Čabe, kde v rámci národnostného festivalu a jarmoku všetky národnosti župy budú prezentovať svoju kultúru, gastronómiu a tradície. Čabianska organizácia Slovákov a Dom slovenskej kultúry (DSK) v Békešskej Čabe za podpory rôznych orgánov, organizácií a inštitúcií vám pripravuje bohatý kultúrny program. Jeho dejiskom v dňoch 8.-9. septembra bude javisko za Veľkým evanjelickým kostolom. Okolo neho, na ulici E. Kissa a na dvore DSK jednotlivé národnostné komunity predstavia svoju gastronómiu, remeslá a ľudové umenie v šiatroch, pričom tu bude aj herňa a kreatívna dielňa pre deti. Dejiskom ďalších sprievodných akcií v rámci veľkolepého festivalu bude aj Slovenský oblastný dom na Garayho ulici. Buďte vítaní v metropole dolnozemských Slovákov druhý septembrový víkend! (luno.hu)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1351937714905201
V Nových Zámkoch ocenili literárne talenty zo slovenského zahraničia
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4388/v-novych-zamkoch-ocenili-literarne-talenty-zo-slovenskeho-zahranicia
Vláda SR schválila Správu za rok 2016 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu na rok 2018
Vláda Slovenskej republiky v prítomnosti premiéra Roberta Fica na svojom 61. zasadnutí 7. júna 2017 prerokovala a schválila materiál Správa za rok 2016 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2018. Na rokovaní vlády SR sa za Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý Správu predkladal, zúčastnili predseda ÚSŽZ Jána Varšo a podpredseda ÚSŽZ Peter Prochácka. Vláda SR zároveň poverila svojho predsedu predložiť Správu do Národnej rady SR. Predsedu ÚSŽZ poverila vláda SR odôvodniť Správu vo výboroch Národnej rady SR. (uszz.sk) - Celý materiál:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/MaterialyZip/26565
Navždy nás opustil akademický maliar slovenského pôvodu Juraj Ezüst
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/25123-za-jurajom-ezustom
Ondriš Áchim - dolnozemský sedliacky kráľ
http://www.noveslovo.sk/c/Ondris_Achim_dolnozemsky_sedliacky_kral
Kóšpallag - Slovenský deň v maďarskom Honte
http://www.noveslovo.sk/c/Slovensky_den_v_madarskom_Honte
Deň Slovákov v Maďarsku 2017
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1313659235399716
Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku usporiadala Deň Slovákov v Maďarsku 1. júla 2017 po prvý raz na území Budapešti, v jej XVII. obvode, v kedysi samostatnej slovensko-nemeckej dedine, v Kerestúri (Rákoskeresztúr). Séria podujatí sa začala v Osvetovom stredisku S. Vigyázóa vernisážou výstavy fotografií Laca Struhára s názvom Magické Slovensko. Dejiskom ekumenickej pobožnosti bol Kostol kerestúrskeho evanjelického cirkevného zboru a. v. Po nej nasledovali slávnostné prejavy vedúcich predstaviteľov Slovákov v Maďarsku a pozvaných hostí, ako aj odovzdanie vyznamenania CSSM Za našu národnosť tohtoročným laureátom: dlhoročnej predsedníčke Slovenskej samosprávy v Budapešti Zuzane Hollósyovej a Speváckemu zboru v Kerestúri. Dejiskom tradičného tematického galaprogramu regionálnych kultúrnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku s názvom „Kerestúrske hrdje ďjouke“ boli priestory Osvetového strediska S. Vigyázóa. Počas bohatého programu nechýbala ani prehliadka ľudových odevov pripeštianskeho regiónu, neskôr sa účastníci Dňa Slovákov v Maďarsku zabávali na slovenskom bále, kde do tanca hrala Ľudová kapela Csibaj. Počas celodenného podujatia návštevníci si mohli vybrať aj z rôznych sprievodných podujatí, akým bola napríklad interaktívna výstava o zachovávaní tradícií v Kerestúre, alebo ľudovoumelecká a gastronomická prezentácia regionálnych stredísk ÚKSM a predstavili sa aj inštitúcie CSSM. Organizátori pripravili aj tvorivú dielňu, a to nielen pre deti, pritom zabezpečili aj možnosť návštevy Pamätného domu Bélu Bartóka, miestnej národopisnej a historickej zbierky v Dome Renée Erdősovej, ako aj starého cintorína miestnych Slovákov.
Z vystúpenia Mládežníckeho dychového orchestra zo Slovenského Komlóša
Deň Slovákov v Maďarsku v Kerestúri (XVII. obvode Budapešti) 1. júla 2017 - oslovma.hu-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1313454138753559/
Slováci žijúci v Maďarsku svoj najväčší sviatok oslávili prvýkrát v Budapešti
1. júla 2017 - (tasr)
Slováci žijúci v Maďarsku dnes oslavujú svoj najväčší sviatok. Tohtoročný Deň Slovákov v Maďarsku zorganizovala Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) po prvý raz na území Budapešti - v jej XVII. obvode, v kedysi samostatnej slovensko-nemeckej dedine, v Kerestúri (Rákoskeresztúr). Na spoločné oslavy pricestovali stovky Slovákov z Békešskej, Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej, Komárňansko-ostrihomskej, Novohradskej i Peštianskej župy. Materskú krajinu im pripomenula výstava 24 farebných fotografií Laca Struhára Magické Slovensko, ktorú otvorili v Osvetovom stredisku S. Vigyázóa. Po ekumenickej pobožnosti v miestnom evanjelickom kostole odovzdali vyznamenania CSSM Za našu národnosť tohtoročným laureátom. Tradičný tematický galaprogram regionálnych kultúrnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM) nazvali organizátori „Kerestúrske hrdje ďjouke”. Návštevníkom tohto celodenného podujatia predstavili ľudové odevy regiónu okolia Pešti, ale pripravili aj rôzne sprievodné podujatia: interaktívnu výstavu o zachovávaní tradícií v Kerestúre, ľudovoumeleckú a gastronomickú prezentáciu regionálnych stredísk ÚKSM a predstavili sa aj inštitúcie CSSM. Súčasťou programu boli aj tvorivé dielne určené aj pre deti. Účastníci mohli navštíviť v Kerestúri aj pamätný dom Bélu Bartóka, svetoznámeho hudobníka, ktorý sa nechal inšpirovať aj slovenskou ľudovou hudbou, ako aj starý cintorín miestnych Slovákov. Deň Slovákov vyvrcholí večer slovenským bálom.
Slováci v Kerestúri si aj napriek ťažkému osudu zachovali identitu
Slováci žijúci v Kerestúri (Rákoskeresztúr), kedysi samostatnej slovensko-nemeckej dedine, ktorá je teraz súčasťou XVII. budapeštianskeho obvodu, si zachovali svoju identitu aj napriek ťažkému osudu. Z komunity jedinej ulice vznikla napokon slovenská samospráva, ktorá existuje dodnes. Pre TASR to dnes uviedla bývalá predsedníčka Slovenskej samosprávy v Budapešti Zuzana Hollósyová. „Kerestúrski Slováci sa dostali do Budapešti v roku 1950. Predtým to bola dedina, ktorú pripojili k Budapešti, ktorá sa musela rozšíriť. Pripojili sem viacero slovenských osád ako Cinkota a iné, tak sa dostal aj Rákoskeresztúr k Budapešti, čiže k Pešti. Potom o takých 20 rokov tu bola takzvaná 'buldozérová politika' - zbúrali celú slovenskú dedinu, jednu ulicu nechali, ostatných roztrúsili po celej Pešti do panelových domov a tým sa tá slovenská komunita roztrúsila. Slováci, ktorí zostali v tej jednej ulici, sa stretávali. V roku 1995 sme iniciovali, aby si založili slovenskú samosprávu, lebo ak založia, tak budeme mať toľko samospráv v Budapešti, že môžeme založiť samosprávu budapeštiansku,” priblížila Hollósyová osud tamojších Slovákov. Odvtedy podľa jej slov existuje táto komunita. Výrazný podiel na jej zachovaní má hlavne spevácky zbor, ktorý držal spolu všetkých Slovákov. „Často sme chodievali k nim, ako k takej komunite, ktorá si udržiava zvyky. Prišli sme na zabíjačku, od rána do večera sme tu boli všetci Slováci z okolitých obvodov. Chodili sme sem na Turíce. Raz za rok majú pri tejto príležitosti slovenskú svätú omšu. Oni sú väčšinou totiž katolíci,” dodala bývalá predsedníčka samosprávy budapeštianskych Slovákov. Ako zdôraznila, v Budapešti sa ešte nikdy nekonal Deň Slovákov, vždy iba v regiónoch. „Veľmi sa tešili, že ho môžu usporiadať, lebo sú hrdí na to, že slovenčina tu ešte žije,” dodala. Pripomenula, že v Kerestúri museli zriadiť jazykový kurz, aby sa poslanci slovenskej samosprávy dokázali dorozumieť po slovensky. Odporučenie, aby tamojšie deti dávali rodičia do slovenských škôl, sa nepodarilo presadiť, ale založili aspoň tanečný súbor. „To sú potomkovia tých Slovákov, ktorí už nehovoria po slovensky, ale vedia, že patríme k slovenskej národnostnej menšine, vedia to deti a mládež, takže ja som spokojná,” podotkla Hollósyová. Podľa jej slov v Peštianskej župe je najmenej 26 obcí, v ktorých sa slovenčina buď vyučuje, alebo majú slovenskú samosprávu. „Oni (Kerestúrčania) patria k tej komunite, kde nie je výučba slovenčiny. Nikdy sa teda neučili v škole slovenský jazyk. Po slovensky hovoria starší ľudia, teda vo veku nad 50 rokov. Mladí ale už nie, oni vedia možno iba to, čo sa naučili spievať a recitovať vo folklóre,” uzavrela bývala predsedníčka. V Kerestúri dnes usporiadala Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) tohtoročný Deň Slovákov v Maďarsku. Zúčastnil sa na ňom aj podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Prochácka. Hollósyová si pri tejto príležitosti prevzala ocenenie CSSM „Za našu národnosť” za dlhoročnú národnostnú činnosť v školstve, v kultúre, v samosprávnom živote, za založenie viacerých slovenských spolkov a tanečného súboru Prameň, ktorý 20 rokov aj viedla, za založenie klubu dôchodcov, ako aj za založenie Budapeštianskeho speváckeho zboru Ozvena pred 17 rokmi. Ocenenie dostal i spevácky zbor v Kerestúri.
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1313659235399716
Slovenský raj a Spišský región
PaulKrasFuhlExtraCykloTourDeSkJún2017 - Foto: oslovma.hu
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1301436233288683
Obecné dni v Pitvarosi
Obecná samospráva Pitvaroša usporiada v dňoch 5.-6. augusta obecné dni. Podujatie sa začne v sobotu dopoludní súťažou vo varení perkeltu, program však prichystajú aj pre deti, ktoré sa budú môcť potešiť vďaka rôznym kreatívnym zábavkám. V podvečer obsadia javisko rôzne kolektívy, napríklad Pitvarošská skupina pestovania slovenských tradícií, ale aj ďalšie tanečné formácie, ako Betonpillangók (Betónové motýle), Pitvarošský dance klub, Small star dance z Ambrózky, ba bude aj prekvapenie. Večer budú zabávať veľactené publikum Klári Balázsová a György Korda. Po vyžrebovaní tomboly bude nasledovať diskotéka. V nedeľu budú Pitvarošské obecné dni pokračovať slávnostnou svätou omšou v miestom katolíckom kostole a slávnosťou pri vyrezávanom náhrobnom stĺpe. (luno.hu)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1349931365105836
Chráňme kultúru čabianskych Slovákov!
Máme chodiť na slovenské bohoslužby...
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1310528359046137
Haydn zvečnil Máriu Teréziu v symfónii
http://dikda.eu/haydn-zvecnil-mariu-tereziu-v-symfonii/
23 tipov na výlety po Slovensku
Krásna Hôrka / Fiľakovo / Vígľaš / Červený Kameň / Kožany / Beckov / Devín / Kremnica / Budatín / Svätý Anton / Stará Ľubovňa / Svätý Kríž / Trenčín / Banská Štiavnica / Halič / Betliar / Oravský hrad / Bratislavský hrad / Smolenice / Červený kláštor / Budmerice / Bojnice / Spišský hrad
http://www.photoandtraveling.com/23-tipov-na-vylety-po-slovensku/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1336437983121841
Zomrel legendárny slovenský hudobník Marián Varga
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2375/zomrela-legenda-marian-varga-nas-buranim-hranic-v-hudbe-priblizil-svetu
Výnimočný človek, svojrázny, neopakovateľný / Hudobník svetovej úrovne
http://www.teraz.sk/kultura/m-madaric-slovensko-stratilo-v-mari/274530-clanok.html
Takto si ho budeme pamätať
http://www.teraz.sk/kultura/obrazom-takto-si-bude-slovensko-pamata/274501-clanok.html
Vavro Šrobár - jeden z kľúčových československých politikov
http://www.vtedy.sk/pripominame-si-vyrocie-narodenia-v.srobara-
100-ročné (Česko)Slovensko a 150-ročný Vavro Šrobár
http://www.noveslovo.sk/c/100_rocne_CeskoSlovensko_a_150_rocny_Vavro_Srobar
Sebaurčovacie právo pre slovenský národ
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1011-sebaurovacie-pravo-pre-slovensk-narod
Bitka pri Nagyharsány znamenala oslobodenie Uhorska od nadvlády Turkov
http://www.teraz.sk/magazin/bitka-pri-nagyharsany-znamenala-oslobod/274823-clanok.html
Program Slovenského inštitútu na september 2017
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.pdf
Týždenník Sloboda o presídlencoch v Mlynkoch
31. augusta a 1. septembra 1947 rozlúčili sa Mlynky (Pilisszentkereszt) s presídlencami, ktorí odišli na Slovensko v rámci výmeny obyvateľstva medzi Česko-Slovenskom a Maďarskom. 18 nákladných aut Československej presídľovacej komisie odnieslo spolu 34 rodín (153 duší).
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1353291378103168/?type=3&theater
Pilíšan - Z archívu novín Slovenskej samosprávy v Mlynkoch
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1053527851412857
www.oslovma.hu/XXX/2003-Apr-Pilisan.pdf
www.oslovma.hu/XXX/2004Febr-Pilisan.pdf
www.oslovma.hu/XXX/2004-Dec-Pilisan.pdf
www.oslovma.hu/XXX/2007Febr-Pilisan.pdf
www.oslovma.hu/XXX/2008Jun-Pilisan.pdf
www.oslovma.hu/XXX/2008Jul-Pilisan.pdf
www.oslovma.hu/XXX/2008Nov-Pilisan.pdf
www.oslovma.hu/XXX/2008Dec-Pilisan.pdf
www.oslovma.hu/XXX/2009Febr-Pilisan.pdf
www.oslovma.hu/XXX/2009-Jul-Pilisan.pdf
www.oslovma.hu/XXX/2009Sept-Pilisan.pdf
www.oslovma.hu/XXX/2009-Dec-Pilisan.pdf
www.oslovma.hu/XXX/2009-Dec-LitPrilo.pdf
www.oslovma.hu/XXX/2010-Jun-Pilisan.pdf
www.oslovma.hu/XXX/2010Sept-Pilisan.pdf
www.oslovma.hu/XXX/2010-Dec-Pilisan.pdf
www.oslovma.hu/XXX/2011-Dec-Pilisan.pdf
Staršie čísla: http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/starsie-cisla-novin/tlac-verz-pdf
Pravidlá súťaže „Hešteg Ľudové noviny“
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/25117-pravidla-su-a-e-he-teg-udove-noviny
Ľudové noviny / Týždenník Slovákov v Maďarsku
33/2017
http://www.luno.hu/images/pdf/2017d/33-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1373838189381820
32/2017
http://www.luno.hu/images/pdf/2017d/32-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1368147456617560
31/2017
http://www.luno.hu/images/pdf/2017d/31-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1362200210545618
30/2017
http://www.luno.hu/images/pdf/2017d/30-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1355729661192673
29/2017
http://www.luno.hu/images/pdf/2017d/29-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1348133981952241
28/2017
http://www.luno.hu/images/pdf/2017d/28-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1341934709238835
27/2017
http://www.luno.hu/images/pdf/2017d/27-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1336395529792753
26/2017
http://www.luno.hu/images/pdf/2017d/26-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1324961347602838
25/2017
http://www.luno.hu/images/pdf/2017d/25-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1318037568295216
24/2017
http://www.luno.hu/images/pdf/2017d/24-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1309957425769897
23/2017
http://www.luno.hu/images/pdf/2017d/23-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1302929029806070
Obsah (č.22/2017): O čom sme písali? / Anketa: Slovenské filmy v našom živote / Rozhovor s riaditeľkou VÚSM Tünde Tuškovou / 15. výročie Speváckeho súboru Horenka / Slovenské tance v XIV. obvode / Kavalkáda národností vo Františkove / Zoznamka s Vertigom v múzeu / Slovenské národnostné stretnutie v Novej Hute / Slovenský metodický deň škôlok v Šárišápe / Výmenné pobyty žiakov v roku 2017 / Tradičné pečenie chleba v Sarvaši / 18. závinový festival v Malom Kereši / Ľudia z okraja spoločnosti
http://www.luno.hu/images/pdf/2017d/22-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1298630053569301
Obsah (č.21/2017): Staňte sa spolutvorcami Nášho kalendára! / O čom sme písali? / Mimoriadne VZ CSSM v Malom Kereši / Spomienka na O. L. Áchima v Budapešti / Slovenské písomníctvo v Maďarsku po r. 1989 / Slováci znovu na Knižnom festivale / Hudobný skladateľ Ján Valašťan-Dolinský / Za tajomstvami striebornej Banskej Štiavnice / O recitačnej súťaži v Horných Peťanoch / Deň ľudového kroja v pišpeckej škole / Bohatá životná púť dievčatka zo sálaša / Ján Čomaj: Motýľ / Hana Košková: Čakám / Slovenský majáles v Čemeri / Na voľné chvíle: krížovka / Tradičné stretnutie s priateľmi v Kóšpallagu
http://www.luno.hu/images/pdf/2017d/21-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1288899234542383
O čom písali Ľudové noviny pred 50, 40, 25, 20 a 15 rokmi? (23)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25067-o-om-sme-pisali-23
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1283250538440586
Dni slovenského filmu v našich lokalitách po prvýkrát / Školský výbor DZSM o výchove slovenských pedagógov / Tzv. odborníci ako paraziti pracujú len pre vlastný zisk / Semináre tvorivej dramatiky pre učiteľov a študentov / Slovensko-maďarské hospodárske fórum o nedostatku kapitálu
O čom písali Ľudové noviny pred 55, 50, 45, 40, 35 a 10 rokmi? (24)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25083-o-om-sme-pisali-24
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1291615954270711
Santovskí pracujúci privítali žiakov peštianskej školy / Treba zachrániť cenné poklady Mikszáthovských Palócov / Pionieri v Dabaši-Šáre pre internacionalistické priateľstvo / Listujeme v pestrom a mnohostrannom Našom kalendári / Dýchame ešte? - Literatúra ako citlivý, spoľahlivý prístroj / I. Gašparovič a K. Sziliová s našimi Slovákmi pod Pilíšom
O čom písali Ľudové noviny pred 55, 50, 30, 20 a 15 rokmi? (25)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25099-o-om-sme-pisali-25
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1299019940196979
Senváclavskí školáci majú vážne problémy s maďarčinou / Bojovali sme proti mašinám, ktoré uľahčujú ľuďom prácu / V mlynskej škôlke sú pripravení na dvojjazyčné vyučovanie / Tvorivá „dolnozemská Pilíšanka“ ako tvár Našej obrazovky / Rôznorodosť krojovaných bábik Slovákov v Maďarsku
O čom písali Ľudové noviny pred 20, 35, 40, 45 a 50 rokmi? (26)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25114-o-om-sme-pisali-26
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1306459506119689
Masovokomunikačný výbor CSS s budúcimi novinármi / Vydanie almanachu Zrod odzrkadľuje kvalitatívne zmeny / V Békešskej Čabe usporiadali kurz pre slovenských pedagógov / Aké bude békeščabianske slovenské národnostné múzeum? / Slovenské divadelníctvo v Komlóši má 60-ročnú tradíciu
O čom písali Ľudové noviny pred 15, 20, 25, 45 a 50 rokmi? (27)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25134-o-om-sme-pisali-27
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1314472308651742
Slovenský divadelný súbor Vertigo oslavoval dôstojne / Úvahy o parlamentnom zastúpení zostanú iba na papieri? / Samospráva Békešskej Čaby rozhoduje o nás bez nás / Takto sa rodila národopisná zbierka v Maglóde / Skleník komlóšskych družstevníkov poznajú aj v zahraničí
O čom písali Ľudové noviny pred 45, 40, 20, 15 a 10 rokmi? (28)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25150-o-om-sme-pisali-28
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1321675001264806
Ľudový tanec je obľúbenou formou pestovania tradícií / Spravodajské noviny - turistický sprievodca aj v slovenčine / K 50. výročiu presídlenia matranských Slovákov / S generálnym konzulom Š. Daňom a konzulom L. Tischlerom / Prvý ročník Detského rezbárskeho tábora v Sarvaši
O čom písali Ľudové noviny pred 10, 15, 20, 40, 50 a 55 rokmi? (29)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25168-o-om-sme-pisali-29
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1336377626461210
Blatnohrad - nové pútnické miesto Slovákov v Maďarsku / Kto získal v roku 2002 najvyššie ocenenie našej Slovače? / 250 rokov v Pilíši - veľkolepé jubilejné oslavy Mlynčanov / V Detve na vysokej úrovni nás zastupoval súbor z Pišpeku / Čabianski tanečníci v juhomoravskom mestečku Strážnica / Národná a vlastenecká výchova, nacionalizmus a reakčnosť
O čom písali Ľudové noviny pred 50, 35, 25, 20 a 15 rokmi? (30)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25186-o-om-sme-pisali-30
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1337756976323275
Santovčania môžu byť spokojní s rozvojom dediny / Mlynčania na folklórnom festivale v Detve pootvárali srdcia / Slovo má békeščabianska knihovníčka Mária Sztaneková / Virtuózna flautistka Beáta Sutyinszká očarúva publikum / Etnonet - prvé internetové noviny v Maďarsku o národnostiach
O čom písali Ľudové noviny pred 45, 25, 20, 15 a 10 rokmi? (31)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25196-o-om-sme-pisali-31
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1345995412166098
Slovenskí pedagógovia z Maďarska na jazykovom kurze v Nitre / AGR± a Negatív - populárna hudba Slovákov v Maďarsku / Pevne spätá so svojimi koreňmi a čarom Bukových hôr / 280. výročie znovuzaloženia Sarvaša o spolunažívaní / V Kerepeši sa slovenčina nevyučuje ani v škôlke, ani v škole
O čom písali Ľudové noviny pred 50, 45, 25, 20 a 15 rokmi? (32)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25214-o-om-sme-pisali-32
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1352459668186339
V novohradskej obci Banka národnostný deň po prvýkrát / V nedeľu poobede cez letné prázdniny v Kestúci / Budapeštianska slovenská škola pred sťahovaním / Z Dolnozemského zápisníka repatrianta Štefana Hudáka / Európska jednota v mnohorakosti či nežiaduce menšiny
O čom písali Ľudové noviny pred 10, 15, 20, 45 a 50 rokmi? (33)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25249-o-om-sme-pisali-33
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1359188760846763
„...chráň našu vieru, ochraňuj svoj maďarský ľud!“ / Slovenský jazyk v Maďarsku ovláda 68 000 osôb - www.oslovma.hu/XXX/SciTabul-2001.rtf / Zmiešaná komisia o národnostných menšinách sa rodí ťažko / 20. august je sviatkom upravenej socialistickej ústavy / Naše Slovenky prispievajú k zásobovaniu Budapešti
O čom písali Ľudové noviny pred 15, 20, 35, 50 a 55 rokmi? (34)
Odporúčania pre miestne národnostné samosprávy / CSS vydala knižku s čítaním na slávnostné a iné príležitosti / Slováci ocenení vyznamenaním Za socialistickú kultúru / Trojitý sviatok v obci Dunaeďház s repatriovanými rodákmi / Kestúčania budujú socializmus nad zemou aj pod zemou
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25277-o-om-sme-pisali-34
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1364763173622655
O čom písali Ľudové noviny pred 55, 50, 20, 15 a 10 rokmi? (35)
Odbornú terminológiu reálnych predmetov dvojjazyčne / 60 metrov dlhé dielo maliara Györgya Ruzicskayho o Sarvaši / Reprezentatívna spoločenská ustanovizeň Békešskej Čaby / Nedostatky zákonov dokazujú zneuctením našej národnosti / Kráľovstvo jediného jazyka a jediného mravu je slabé a krehké
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25301-o-om-sme-pisali-35
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1370859176346388
Čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi?
Rozvoj univerzity v Prešporku, ktorá „vďaka“ vojne otvorí svoje brány ženám / Karol IV. oslavuje po prvýkrát narodeniny ako kráľ / 4000 kilogramov melónov do vody / V. I. Lenin ušiel z väzenia / Striebro zabíja baktérie / Ako sa slniť pri chorobách?
http://dikda.eu/co-sa-pisalo-v-novinach-pred-100-rokmi-13-19-augusta-1917/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1366464216785884
Presne rovnakými horúčavami trpeli naši predkovia / Ako spojiť Dunaj s inými európskymi riekami? / Vzhľadom na nedostatok mužov v Uhorsku by bolo vhodné, aby nový školský rok sa začal čo najneskôr, aby deti mohli matkám pomáhať na poli.
http://dikda.eu/co-sa-pisalo-v-novinach-pred-100-rokmi-6-12-augusta-1917/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1359229044176068
14 sliepok a 60 prasiat - v čase vojny obrovský majetok, len kde nájsť Pána Dokonalého? / V Ostrihome nesmú tabakové výrobky meniť za potraviny / Čím trpí mestská chudoba?
http://dikda.eu/co-sa-pisalo-v-novinach-pred-100-rokmi-30-jula-5-augusta-1917/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1351320448300261
Ruská vláda zakázala slobodu tlače / Rysavá jalovica - stratila sa krava / Aká je na Orave kultúra včiel?
http://dikda.eu/co-sa-pisalo-v-novinach-pred-100-rokmi-23-29-jula-1917/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1346669298765376
O rovnoprávnosti všetkých národností - Snahy monarchie udržať národy pokope / Nariadenie na ochranu matiek a novorodencov / Prečo ľudia majú nádchu aj keď nie je zima
http://dikda.eu/co-sa-pisalo-v-novinach-pred-100-rokmi-16-22-jula-1917/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1341951182570521
Nové bane na uhlie sa sprístupňujú na Orave a Liptove / Úroda je taká biedna, akoby tá slovenská zem bola od macochy
http://dikda.eu/co-sa-pisalo-v-novinach-pred-100-rokmi-9-15-jula-1917/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1336411196457853
V Ostrihome ženy kšeftujú s tabakom / V Segedíne dievčatá chceli spolu s vojakmi odísť až na front
http://dikda.eu/co-sa-pisalo-v-novinach-pred-100-rokmi-16-22-jula-1917/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1336411196457853
Ako sa v rybníku správne okúpať, aby sa radosť nezmenila na plač / Koľko mlieka dáva jalovica? / Najväčším nositeľom chorôb je mucha
http://dikda.eu/co-sa-pisalo-v-novinach-pred-100-rokmi-2-8-jula-1917/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1319175041514802
Je načase obmedziť vývoz liptovskej bryndze / Už niet čo viac úbohým ľuďom brať / Výročie sarajevského atentátu
http://dikda.eu/co-sa-pisalo-v-novinach-pred-100-rokmi-25-juna-1-jula-1917/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1316971788401794
Dobrodružstvo riaditeľa segedínskeho polepšovacieho ústavu pri Pilíšskej Čabe / Bežní ľudia si uťahujú opasky, zákonodarcovia opačným smerom / Už sa plánuje mapa povojnovej Európy / Do obchodov sa dostane tzv. válečná káva
http://dikda.eu/co-sa-pisalo-v-novinach-pred-100-rokmi-18-24-juna-1917/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1306522189446754
Pohlavné choroby spôsobujú takmer rovnaké škody ako zbrane / Liptov poodhalil nejakú-tú kôpku uhlia
http://dikda.eu/co-sa-pisalo-v-novinach-pred-100-rokmi-11-17-juna-1917/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1298607756904864
Načože sú krčmy, keď v nich ani pivo nečapujú? / Nová pracovná pozícia: kontrolór zaváranín / Ceny pozemkov stúpajú / Robotníci štrajkujú za volebné právo
http://dikda.eu/co-sa-pisalo-v-novinach-pred-100-rokmi-4-10-juna-1917/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1288929047872735
Načože sú nebožtíkovi tie najlepšie šaty do truhly?! / Uhorsko má problémy so zadovážením hovädzieho mäsa pre svojich vojakov / Karol I. udelil pri príležitosti svojej korunovácie amnestiu
http://dikda.eu/co-sa-pisalo-v-novinach-pred-100-rokmi-28-maja-3-juna-1917/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1284108821688091
Historický kalendár
1. septembra
Štátny sviatok Slovenskej republiky - Deň Ústavy SR
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava_Slovenskej_republiky_%281992%29
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1016817045083938/?type=3&theater
29. augusta 1749
Zomrel v Bratislave polyhistor, organizátor vedeckého výskumu v Uhorsku, autor učebníc a encyklopedického diela o historicko-zemepisných poznatkoch celého Uhorska, rektor evanjelického gymnázia a kňaz evanjelickej cirkvi Matej Bel. Narodil sa 22. 3. 1684.
Veľká ozdoba Uhorska z Očovej
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1152-veka-ozdoba-uhorska-z-oovej-matej-bel
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1014182505347392/?type=3&theater
29. augusta 1992
Poslanci SNR prijali verejným hlasovaním Ústavu SR
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava_Slovenskej_republiky_(1992)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1014167555348887/?type=3&theater
29. augusta
Štátny sviatok SR - Výročie Slovenského národného povstania (1944)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_povstanie
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1372444882854484
27. augusta 1999
Dohodu v otázke výstavby mosta cez Dunaj medzi Štúrovom a Ostrihomom dosiahli na stretnutí v Blahovej pri Dunajskej Strede slovenský premiér Mikuláš Dzurinda a jeho maďarský partner Viktor Orbán.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/462248507207464/?type=3&theater
27. augusta 1936
sa narodila bývalá poslankyňa a podpredsedníčka maďarského parlamentu, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku a riaditeľka budapeštianskej slovenskej školy Mária Jakabová-Šingeľová - autorka devätnástich slovenských učebníc pre základné a stredné školy a mnohých štúdií v oblasti pedagogiky. Jej kniha, v ktorej sa venuje postaveniu slovenskej národnosti, vyšla v roku 1995 pod názvom Slová za nás a o nás. - Rozsiahlejší rozhovor s Máriou Jakabovou-Šingeľovou prináša Náš kalendár na rok 2016. K jej narodeninám aj v mene našich čitateľov blahoželáme!
www.oslovma.hu/XXX/MarJaSin.rtf
„My sme tu doma“ / „Nepoužiť tradície na sebaklam“ - https://www.facebook.com/oslovma/posts/804533602978951
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1012866228812353
21. augusta 1968
Vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska, komunistickou stranou označovaný za vstup spojeneckých vojsk, krycí názov: operácia Dunaj, bol vojenský vpád vojsk piatich socialistických krajín Varšavskej zmluvy na čele so Sovietskym zväzom (ZSSR, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko).
Čo malo zostať utajené
https://www.noviny.sk/slovensko/106763-fotogaleria-21-august-1968-co-malo-zostat-utajene
Anton Pižurný: 1. = prvý kolaborant mestečka
http://anton.blog.pravda.sk/2017/08/21/1-prvy-kolaborant-mestecka/
August '68: Ako to, že k nám nevtrhli aj Rumuni?
https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/439099-august-68-ako-to-ze-k-nam-nevtrhli-aj-rumuni/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1007902212642088
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1365269883571984
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1007909332641376
17. augusta 1916
Zomrel slovenský spisovateľ, publicista a politik Svetozár Hurban Vajanský
http://zurnal.pravda.sk/portret/clanok/402266-svetozar-hurban-vajansky-narodovec-trikrat-sudne-trestany/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1005885696177073
10. augusta 1922
Narodil sa v Klenovci spisovateľ, literárny kritik, redaktor, filmový scenárista, esejista a publicista Vladimír Mináč.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Min%C3%A1%C4%8D
Vladimír Mináč o Slovákoch v Maďarsku (r. 1988)
„To, že ste Slováci, vám dodáva zvláštnu príchuť; ste do istej miery korením, soľou tejto krajiny.“
Jeho tvorba dodávala impulzy vývinu nielen slovenskej literatúre, ale aj spoločnosti a kultúre.
http://www.teraz.sk/kultura/slovensky-spisovatel-a-politik-vladimir-/274446-clanok.html
Koniec ilúzií o rovnosti
https://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/439296-koniec-iluzii-o-rovnosti/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/627267720705541/?type=1
9. augusta 1867
Narodil sa v Liskovej politik, lekár, verejný činiteľ, publicista a vysokoškolský pedagóg Vavro Šrobár, ktorý sa do slovenského politického života zapojil na začiatku 20. storočia.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vavro_%C5%A0rob%C3%A1r
Bol prívržencom Tomáša Garrigua Masaryka a hlavná osobnosť hlasistického hnutia. Po roku 1918 sa stal ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska a v januári 1919 rozpustil Slovenskú národnú radu (SNR). Počas druhej svetovej vojny sa zapojil do ilegálnej činnosti a do Slovenského národného povstania (SNP). V politickej kariére ho nezastavil ani február 1948, lebo prijal ministerské kreslo a podpísal sa pod komunistickú ústavu. Zomrel 6. 12. 1950.
Muž, ktorý získal pre Slovensko Petržalku
https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/437685-muz-ktory-ziskal-pre-slovensko-petrzalku/
Vavro Šrobár - jeden z kľúčových československých politikov
http://www.vtedy.sk/pripominame-si-vyrocie-narodenia-v.srobara-
100-ročné (Česko)Slovensko a 150-ročný Vavro Šrobár
http://www.noveslovo.sk/c/100_rocne_CeskoSlovensko_a_150_rocny_Vavro_Srobar
https://www.facebook.com/oslovma/posts/807041659394812
7. augusta 1819
Narodil sa vo Veľkom Krtíši pedagóg, spisovateľ, folklorista a štúrovec August Horislav Škultéty. - Z Dolnej Lehoty do Luciny / Prvý riaditeľ slovenského gymnázia / Veľký Krtíš je rodiskom a pôsobiskom významných osobností slovenského národného života. Ozdobou mesta je rod Škultétyovcov...
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/770-kultety-slovak-vekeho-srdca-a-vekch-inov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/998580453574264
4. augusta
Deň Matice slovenskej - pamätný deň SR. V roku 1863 sa v tento deň konalo zakladajúce valné zhromaždenie Matice slovenskej v Martine - celonárodnej slovenskej kultúrnej organizácie, ktorá mala spájať milovníkov slovenského národa, v mene vzdelanosti povzbudzovať slovenskú literárnu tvorbu, umenie, vedu a rozvíjať slovenský jazyk.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Matica_slovensk%C3%A1
https://www.facebook.com/oslovma/posts/804867289612249
1. augusta 2001
Zomrela svetoznáma insitná maliarka Zuzana Chalupová. Narodila sa 5. februára 1925 v Kovačici. - Teta sveta
http://www.slovackizavod.org.rs/izmogugla/pregled/5407
https://www.facebook.com/oslovma/posts/994582937307349
30. júla 1799
Narodil sa v Ábelovej evanjelický kňaz, zoológ, ornitológ a ichtyológ Ján Šalamún Petian (Petényi), zakladateľ vedeckej faunistiky a ornitológie v Uhorsku. Zomrel 5. 10. 1855 v Budapešti.
https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_%C5%A0alam%C3%BAn_Petian
Petényi Salamon János
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pet%C3%A9nyi_Salamon_J%C3%A1nos
Otec vrchov novohradských
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/960-juraj-natan-petian-otec-vrchov-novohradskch
https://www.facebook.com/oslovma/posts/802884906477154
29. júla 1793
Narodil sa evanjelický farár, národný buditeľ, slavista, obrodenecký básnik, filozof, filológ a etnograf Ján Kollár, ideológ slovanskej vzájomnosti, ktorého básnická tvorba predstavuje zásadný prelom vo vývine českej a slovenskej poézie prekonávaním klasicistických tendencií a novým vzťahom k citovému životu jednotlivca a spoločenskej problematike. Z jeho rozsiahleho diela sú napríklad známe veršovaný epos Slávy dcéra, alebo dvojzväzkové dielo Národnie zpiewanky. - Ján Kollár zomrel 24. januára 1852 vo Viedni.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/994580987307544
Jánovi Kollárovi v Budapešti po dvesto rokoch
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/524-janovi-kollarovi-v-budapeti-po-dvesto-rokoch
28. júla 1849
Uhorský parlament v Segedíne prijal národnostný zákon, ktorý zaručoval jazykové práva nemaďarským národom v nižších úradoch, na súdoch a na školách. Prijal aj zákon o emancipácii Židov.
1849. július 28. - A magyar nemzetgyűlés Szegeden elfogadja a nemzetiségi törvényt
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1849_julius_28_a_magyar_nemzetgyules_szegeden_elfogadja_a_nemzetisegi_torvenyt/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1342683689163937/?type=3&theater
28. júla 1914
Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Srbsku, čím sa začala prvá svetová vojna. Vojna sa skončila 7. 11. 1918, keď bola nariadená všeobecná demobilizácia rakúsko-uhorských armád.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prv%C3%A1_svetov%C3%A1_vojna
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1342673219164984/?type=3&theater
27. júla 1775
Narodila sa v Bratislave zakladateľka materských a dievčenských škôl, grófka Mária Terézia Brunšviková (Brunswicková), ktorá otvorila v Budíne prvú detskú opatrovňu v monarchii a jej zásluhou vznikla aj prvá dievčenská priemyselná škola v Uhorsku. Často sa zdržiavala v Dolnej Krupej a priatelila sa napríklad s nemeckým hudobným skladateľom Ludwigom van Beethovenom. Zomrela 17. 9. 1861.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/801636379935340/?type=1
26. júla 2016
zomrel národnostný politik, trojjazyčný básnik Gabriel Hattinger-Klebaško - In memoriam Hattinger-Klebasko Gábor (1958-2016)
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/190-archiv-magyarul-archiv-magyarul/1364-in-memoriam-hattinger-klebasko-gabor
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1005389249560051
13. júla 1960
Zomrel popredný slovenský spisovateľ, autor kníh pre deti a redaktor Jozef Cíger-Hronský, správca Matice slovenskej a jeden zo zakladateľov Zahraničnej Matice slovenskej. Bol prenasledovaný za národné postoje a hneď po 2. svetovej vojne emigroval do Argentíny. Medzi jeho najznámejšie diela patria román Jozef Mak a knihy pre deti Smelý zajko alebo Budkáčik a Dubkáčik. Narodil sa 23. februára 1896 vo Zvolene.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_C%C3%ADger-Hronsk%C3%BD
Jozef Mak / Egy milliók közül
http://www.magyarulbabelben.net/works/sk/Hronsk%C3%BD,_Jozef_C%C3%ADger_/Jozef_Mak/hu/4130-Egy_milli%C3%B3k_k%C3%B6z%C3%BCl
https://www.facebook.com/oslovma/posts/982822241816752
10. júla 2014
Zomrel významný slovenský aktivista v Maďarsku, dlhoročný starosta obce Mlynky (Pilisszentkereszt) a zakladajúci predseda Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov Jozef Havelka (1948-2014). Bol aj poslancom Slovenskej samosprávy v Mlynkoch a Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1203-nahle-nas-navdy-opustil-jozef-havelka-1948-2014
In memoriam Jozef Havelka (Fotogaléria):
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.612406262191687.1073741905.147596498672668&type=3
https://www.facebook.com/oslovma/posts/794101860688792
5. júla 1853
Narodil sa v Sabinove maliar a lekárnik Csontváry Kosztka Tivadar (Teodor Kostka).
Patrí (aj) Slovensku
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1315-csontvary-kosztka-tivadar-patri-aj-slovensku
Nepopieral svoj slovenský pôvod, Slováci by sa mali k nemu hlásiť oveľa viac. Otec ho v detstve viackrát poslal k vzdialeným príbuzným na Dolnú Zem, aby sa naučil poriadne po maďarsky.
http://madari.sk/magazin/tema-mesiaca/sialenec-alebo-genius
Bol jedným z najoriginálnejších maliarov slávnej epochy prelomu 19. a 20. storočia. Zvykne sa označovať aj za priekopníka expresionizmu, či post expresionizmu. Jeho obraz Jazdci na morskom pobreží sa dostal na svetovej výstave EXPO 1958 v Bruseli medzi 50 veľdiel svetovej výtvarnej moderny. Zomrel 20. 6. 1919.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/836788346420143
5. júla
Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cyril_a_Metod
Vierozvestovia Cyril a Metod prišli v lete v roku 863 na pozvanie kniežaťa Rastislava na územie Veľkej Moravy.
http://www.zivotopisysvatych.sk/cyril-a-metod/
Pamätník sv. Cyrila a Metoda v Blatnohrade
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/158-nazory1-nazory1/952-pamatnik-sv-cyrila-a-metoda-v-blatnohrade
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/977435905688719/?type=3&theater
4. júla 1845
v Chminianskej Novej Vsi sa narodil svetový maliar zo Šariša Pál Szinyei Merse. Maliarstvo študoval na Akadémii v Mníchove, patril k priekopníkom impresionizmu v Uhorsku. Angažoval sa aj politicky, bol zvolený do parlamentu, kde sa usiloval o modernizáciu vzdelávania.
www.oslovma.hu/XXX/szinyeip.jpg
Priekopník impresionizmu tvoril v Jarovniciach
https://presov.korzar.sme.sk/c/7703286/priekopnik-impresionizmu-szinyei-merse-pal-tvoril-v-jarovniciach.html
Jediný portrét svetového maliara, šľachtica Pavla Szinyei Merse v kaštieli Fričovce:
http://linwillauthentictravel.blogspot.hu/2010/10/jediny-portret-svetoveho-maliara.html
Szinyei Merse Pál - http://hu.wikipedia.org/wiki/Szinyei_Merse_Pál
https://www.facebook.com/oslovma/posts/742848725814106
Tretia júnová nedeľa
Deň otcov - https://sk.wikipedia.org/wiki/De%C5%88_otcov
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/431218750310440/?type=3&theater
3. júla 1864
Narodil sa národný pracovník, publicista a popularizátor prírodných vied Ján Alojz Wagner / V slovenských novinách a kalendároch uverejňoval články hlavne z astronómie a meteorológie. Vydával prvý slovenský populárno-vedecký časopis Svet s cieľom „otvoriť aj národu tatranskému svet vedecký“.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1129-k-150-vroiu-narodenia-jana-alojza-wagnera
+Foto: https://www.facebook.com/onthisday/?source=shared_feed_story
24. júna 1938
Narodil sa v Mlynkoch básnik, publicista, prekladateľ, organizátor slovenského literárneho života v Maďarsku Gregor Papuček
O pevných koreňoch, živých výhonkoch a umieraní slov
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/kultura/157-kultura3-kultura3/1042-o-pevnch-koreoch-ivch-vhonkoch-a-umierani-slov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/970993026333007
25. júna 1855
sa narodil v Skalici matematik a pedagóg Ladislav Fodor (pôv. Majerhofer), autor celého radu stredoškolských a vysokoškolských učebníc geometrie. Zomrel 17. augusta 1924 v Šoprone.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Fodor
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/787041928061452/?type=3&theater
19. júna 1871
Narodil sa v Hronci športovec Alojz Szokolyi (Sokol) - Zúčastnil sa na prvých olympijských hrách nového veku 1896 v gréckych Aténach. - Významná osobnosť uhorskej a slovenskej atletiky: http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/17/alojz-sokol
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1299871193445187/?type=3&theater
18. júna 1942
Zomrel v Prahe (zastrelil sa pri prestrelke posledným nábojom) vojak, účastník protifašistického odboja, spoluúčastník atentátu na Reinharda Heydricha Jozef Gabčík. Narodil sa 8. 4. 1912 v Poluvsí pri Žiline.
Atentát - Spomienka na Jozefa Gabčíka
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/779-atentat-spomienka-na-jozefa-gabika
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/600960903336223/?type=1&theater
18. júna 1840
Narodil sa v Ratkovej evanjelický kňaz, spisovateľ a prekladateľ Daniel Bachát - V kruhu slovenských evanjelikov v Pešti pôsobil tridsaťtri rokov - Zomrel 13. 4. 1906 v Budapešti
http://zlatyfond.sme.sk/autor/230/Daniel-Bachat
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/836-slovenski-evanjelici-v-budapeti-vera-a-dnes
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/432009596898022/?type=3&theater
7. júna 1861
Pamätný deň SR - Výročie Memoranda národa slovenského - Programový dokument vychádzajúci z požiadaviek slovenského národa, ktorý bol schválený a vyhlásený 6. a 7. júna roku 1861 v Turčianskom sv. Martine. Autorom memoranda bol Štefan Marko Daxner a jeho cieľom bolo uznanie osobitostí slovenského národa a návrh na rovnoprávne postavenie Slovákov v Uhorsku.
http://referaty.aktuality.sk/memorandum-slovenskeho-naroda-maturitna-otazka/referat-26795#
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1286506714781635
4. júna 1920
Mocnosti Dohody (Veľká Británia, USA, Francúzsko a Taliansko) a predstavitelia Maďarska podpísali v paláci Grand Trianon vo Versailles Trianonskú mierovú zmluvu, ktorá potvrdila rozpad Rakúska-Uhorska a stanovila hranice nástupníckych štátov vrátane Maďarska.
Maďarsko-slovenská diskusia o Trianone
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/722-maarsko-slovenska-diskusia-o-trianone
Deň, keď Maďari zatvorili obchody a maďarskí úradníci nepracovali, Slováci oslavovali
http://www.aktuality.sk/clanok/277124/den-ked-madari-zatvorili-obchody-a-madarski-uradnici-nepracovali-slovaci-oslavovali/
Trianonská problematika a (česko-)slovenské učebnice dejepisu
http://madari.sk/publikacie/trianonska-problematika-a-cesko-slovenske-ucebnice-dejepisu-1-cast
https://www.facebook.com/oslovma/posts/959405114158465
2. júna 1907
Rakúsky cisár a uhorský kráľ František Jozef I. podpísal tzv. Apponyiho školské zákony, ktoré viedli k prehĺbeniu maďarizácie v školstve. - Lex Apponyi sú články 26 a 27 uhorského zákonníka z roku 1907. Sú pomenované podľa ministra školstva Alberta Apponyiho, ktorý ich vypracoval a predložil uhorskému snemu na schválenie. Článok 26 sa týkal štátnych ľudových škôl, článok 27 obecných a cirkevných ľudových škôl. Hlavným cieľom zákona bola intenzifikácia rečovej aj duchovnej maďarizácie nemaďarských žiakov, zabezpečenie pôsobenia učiteľov v duchu veľkomaďarskej štátnej idey ich hmotnou stimuláciou a tvrdými disciplinárnymi opatreniami. Na Slovensku sa v dôsledku zákona mala slovenčine venovať jedna hodina týždenne, inak mala byť vyučovacím jazykom maďarčina.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/775876695844642
Slovenské Mŕtve more v Podhájskej
http://www.oslovma.hu/index.php/en/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/986-slovenske-mtve-more-ako-zlata-sliepka
Video: https://www.youtube.com/embed/PlLf6x0ruwg
Slovensko a Slováci v bezplatnom maďarskom online fotoarchíve Fortepan
http://www.fortepan.hu/?tags=&view=query&lang=hu&q=szlov%C3%A1k&x=15&y=4
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1341451349287171
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1353269661438673
Gdańsk - Photo by I. Fuhl
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1350423858389920
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gdansk - https://pl.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk
www.oslovma.hu - facebook.com/oslovma

