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Má Orbánova vláda alternatívu? - Parlamentná skupina V4 pre európske záležitosti - Sorosov plán? - Maďarské občianstvo dostalo už milión Maďarov v cudzine - Krajanské vydavateľstvá a autori na sviatku knihy v Bratislave - Cestovanie a emócie v Piešťanoch - 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/ImSloTl5.rtf
Protiklady sú typickým znakom strednej Európy
- hovorí maďarský kultúrny historik Csaba Gy. Kiss
https://igordanis.blog.sme.sk/c/469169/protiklady-su-typickym-znakom-strednej-europy.html
Na Slovensku nielen po slovensky, odporúčajú ženy z menšín
http://www.zenyvmeste.sk/na-slovensku-nielen-po-slovensky--hovoria-zeny-z-mensin
Gyurcsány: Väčšina Maďarov chce zmenu vlády
http://www.teraz.sk/zahranicie/gyurcsany-madari-volby-vlada/293133-clanok.html
Časť maďarskej opozície žiada zmenu a spravodlivosť v roku 2018
http://www.teraz.sk/zahranicie/cast-madarskej-opozicie-ziada-zmenu/293104-clanok.html
Policajti krajín V4 cvičili riešenie krízovej situácie na hraniciach
http://www.teraz.sk/zahranicie/policajti-krajin-v4-cvicili-riesenie-kri/293072-clanok.html
Konanie voči Poľsku je hanebné a škandalózne, tvrdí maďarská vláda
http://www.teraz.sk/zahranicie/konanie-voci-polsku-je-hanebne-a-ska/292703-clanok.html
Maďarský europoslanec: Vzniká hnutie Radikálnych európskych demokratov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-europoslanec-vznika-hnutie/292480-clanok.html
Marián Gešper novým predsedom Matice slovenskej
http://www.teraz.sk/slovensko/novym-predsedom-matice-slovenskej-sa-st/291812-clanok.html
MS je na rázcestí a prechádza generačnou výmenou
http://snn.sk/news/novy-predseda-matice-je-marian-gesper/
V Maďarsku vyšetrujú daňové podvody internetového obchodu
http://www.teraz.sk/magazin/madarsko-danove-podvody-internetovy/292910-clanok.html
Budovi Spencerovi odhalili v Budapešti sochu v nadživotnej veľkosti
http://www.teraz.sk/zahranicie/budovi-spencerovi-odhalili-v-budapesti/292016-clanok.html
Gyurcsány: „Nech o veciach rozhodujeme my, čo tu bývame“
Podpisová kampaň proti volebnému právu Maďarov žijúcich v zahraničí
http://hnonline.sk/svet/1058544-gyurcsany-nechce-aby-volebne-pravo-mali-aj-zahranicni-madari
Orbán: V otázkach občianstva, volebného práva a autonómie je konsenzus
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-v-otazkach-obcianstva-volebneho-pr/291642-clanok.html
Maďarské občianstvo dostalo už milión Maďarov v cudzine
https://www1.pluska.sk/Spravy/Zo-zahranicia/Orban-mobilizuje-krajanov-v-zahranici-Madarske-obcianstvo-dostalo-uz-milion-Madarov-v-cudzine
Orbán na Rade diaspóry: Maďarsko nie je odkázané na cudzie peniaze
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-na-rade-diaspory-madarsko-nie-je-o/291439-clanok.html
Stála maďarská konferencia chce vytvoriť právnu ochranu menšín v EÚ
http://www.teraz.sk/zahranicie/stala-madarska-konferencia-mensiny/291789-clanok.html
Orbána na zjazde potvrdili za predsedu maďarského Fideszu
http://www.teraz.sk/zahranicie/orbana-na-zjazde-potvrdili-za-predsedu/292023-clanok.html
Budapešť vyčlení na ochranu hraníc ďalších 51 miliárd forintov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-ochrana-hranice-financie/291567-clanok.html
Maďarsko podporuje obnovu škôl a nemocnice v nigérijskej diecéze
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-podporuje-obnovu-skol-a-nemocni/291218-clanok.html
Szijjártó: Modernizácia Kuby je vážnou možnosťou pre maďarské podniky
http://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-modernizacia-kuby-je-moznostou/291404-clanok.html
Kvôli úradom chceli odísť do Maďarska, nakoniec fabriku vo Vrábľoch rozširujú
https://www.etrend.sk/firmy/kvoli-uradom-chceli-odist-do-madarska-nakoniec-fabriku-vo-vrabloch-rozsiruju.html
O európskeho Oscara zabojuje aj herečka zo Slovenska
https://kultura.pravda.sk/film-a-televizia/clanok/447157-o-europskeho-oscara-zabojuje-aj-herecka-zo-slovenska
Maďarské médiá: V slovenských voľbách Fico stratil a Kotlebu dobili
http://www.teraz.sk/slovensko/madarske-media-o-volbach-v-sr-fico/290694-clanok.html
Maďari k voľbám do VÚC: SMK má dobrú pozíciu do komunálnych volieb
http://www.teraz.sk/slovensko/madarska-vlada-k-volbam-do-vuc-smk-ma-do/290790-clanok.html
Na zápase DAC-Slovan padali pokuty maďarským fanúšikom
http://www.teraz.sk/sport/na-zapase-dac-slovan-padali-pokuty/290811-clanok.html
Slovensko kandiduje s Maďarskom o majstrovstvá Európy 2022 a 2024
https://www.webnoviny.sk/slovensko-kandiduje-s-madarskom-o-majstrovstva-europy-2022-a-2024-maju-po-dvoch-superov/
Ľahšie by konverzoval so Štúrom ako s dnešným Slovákom
Maďar, ktorý Štúrovým textom rozumie lepšie ako slovenskej predavačke v obchode - József Demmel
https://dianamarosz.blog.sme.sk/c/467290/lahsie-by-konverzoval-so-sturom-ako-s-dnesnym-slovakom.html
Harmonia Pastoralis v slovensko-maďarskej spolupráci
https://www.ludialudom.sk/vyzvy/4839
Štefan Markuš: Maďarsko pred voľbami
Medzinárodne uznávaný fyzik, zakladateľ IT firmy Graphisoft Gábor Bojár upozorňuje na nutnosť zjednocovania opozičných síl. - Voľby buď potvrdia zlyhanie vlády, alebo potvrdia pokračovanie demagógie Fideszu.
https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/446472-madarsko-pred-volbami/
Orbán k výročiu revolúcie 1956: Západ ju obdivoval, no nechápal ju
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-k-vyrociu-revolucie-1956-zap/288001-clanok.html
V centre Orbánovho prejavu figurovala sloboda
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-politolog-v-centre-orbanov/288020-clanok.html
Orbánov prejav sa usilovala narušiť skupinka protestujúcich
http://www.teraz.sk/zahranicie/orbanov-prejav-1956-protestujuci/288056-clanok.html
Maďarsko si pripomína 61. výročie vypuknutia revolúcie v roku 1956
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-si-pripomina-61-vyrocie-vypuknu/287879-clanok.html
Časť maďarskej opozície pripravuje na sviatok revolúcie 1956 protest
http://www.teraz.sk/zahranicie/cast-opozicie-pripravuje-na-sviatok-revo/287446-clanok.html
Niečo o chybách slovenských učebníc dejepisu
http://madari.sk/magazin/aktuality/nieco-o-chybach-slovenskych-ucebnic-dejepisu
MOL pokročil v miliardovom projekte Polyol
https://www.etrend.sk/firmy/madarsky-mol-pokrocil-v-miliardovom-projekte-polyol.html
Scientologická cirkev zaplatí pokutu za zneužívanie osobných údajov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-scientologicka-cirkev-zaplati-p/287497-clanok.html
Raziu v sídle scientologickej cirkvi urobili na základe podnetu členov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-raziu-v-sidle-scientologicke-ci/287349-clanok.html
V sídle scientologickej cirkvi urobili kriminalisti domovú prehliadku
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-v-sidle-scientologickej-cirkev/287004-clanok.html
V prípade nástenkového tendra padli dlhoročné tresty
http://www.teraz.sk/slovensko/v-pripade-nastenkoveho-tendra-padli-d/286966-clanok.html
Orsolya Véghová: Ja som po maďarsky
Fungovať bilinguálne, trilinguálne, multilinguálne je úžasná vec, ale nie je to zadarmo.
https://veghova.blog.sme.sk/c/466582/ja-som-po-madarsky-cast-5-madarka.html
Nový Romboid prináša obsažný blok maďarskej literatúry na Slovensku
http://www.teraz.sk/kultura/novy-romboid-prinasa-obsazny-blok-madars/286686-clanok.html
Orbán môže mať čoskoro v regióne nového spojenca. Andreja Babiša
https://komentare.sme.sk/c/20676670/stlpcek-partneri-viktor-orban-a-andrej-babis.html
Maďarský analytik k českým voľbám: Klasické strany sa nedokážu obnoviť
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-analytik-k-ceskym-volbam-klasic/287960-clanok.html
Fico a Orbán otvorili v Komárome stavbu cezhraničného mosta
http://www.teraz.sk/slovensko/madarsko-fico-a-orban-otvorili-v-komarom/286825-clanok.html
Nový most za 117 miliónov má byť do dvoch rokov
https://www.etrend.sk/ekonomika/novy-most-cez-dunaj-za-117-milionov-ma-byt-do-dvoch-rokov.html
Fico s Orbánom otvorili stavbu mosta v Komárne
http://tv.hnonline.sk/politika/1045880-fico-s-orbanom-otvaraju-stavbu-mosta-v-komarne
Szijjártó: Maďarsko má v rámci Balkánu najlepšie vzťahy so Srbskom
http://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-madarsko-ma-so-srbskom-najleps/287019-clanok.html
Orbán: Chceme zatvorené vonkajšie hranice EÚ
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-chceme-zatvorene-vonkajsie-hranice/287056-clanok.html
Rada Európy: V Maďarsku držia v tranzitnej zóne pre migrantov aj deti
http://www.teraz.sk/spravy/rada-europy-v-madarsku-zadrziavaju/287256-clanok.html
I. Simicskó: Systém záloh pomája aj boju proti ilegálnej migrácii
http://www.teraz.sk/zahranicie/i-simicsko-system-zaloh-pomaja-aj/285055-clanok.html
Orbán: Maďarsko chce pomôcť návratu prenasledovaných kresťanov
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-madarsko-chce-pomoct-navratu/285806-clanok.html
Orbán: Maďarsko patrí medzi najbezpečnejšie miesta Európy
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-madarsko-patri-medzi-najbezpe/285222-clanok.html
Orbán zdôraznil potrebu zachovania Schengenu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-orban-zdoraznil-potrebu-zac/284671-clanok.html
Fico je vraj diplomat. V porovnaní s Orbánom
https://www.aktuality.sk/clanok/526404/tyzden-vo-svetovych-mediach-fico-je-vraj-diplomat-v-porovnani-s-orbanom/
Potvrdzuje sa, že Kosovo bol zlý precedens
Komentár Daga Daniša - Kosovský model (od autonómie k jednostrannému vyhláseniu nezávislosti) chce dnes zopakovať Katalánsko. Bez dohody so španielskou vládou, v rozpore s domácimi zákonmi a v rozpore s medzinárodným právom...
https://www.aktuality.sk/clanok/526219/komentar-daga-danisa-potvrdzuje-sa-ze-kosovo-bol-zly-precedens/
Ako to Madrid v Katalánsku zbabral
Poučenie z krízového vývoja
https://dennikn.sk/898929/poucenie-z-krizoveho-vyvoja-ako-to-madrid-v-katalansku-zbabral/
Aj Maďari majú svoje mená, písanie o nich by malo byť citlivejšie
Béla Bugár: Dúfam, že to je nepozornosť
https://dennikn.sk/901014/dufam-ze-to-je-nepozornost/
Štátny tajomník N. Kurilla podporil zmeny v Karpatskom dohovore
http://www.teraz.sk/slovensko/mzp-sr-statny-tajomnik-n-kurilla-podpori/285914-clanok.html
Dostavba maďarskej atómky v Paksi sa oneskorí najmenej o rok
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/444123-dostavba-madarskej-atomky-v-paksi-sa-oneskori-najmenej-o-rok/
Fidesz: Opozícia v otázke rozširovania Paksu lobuje za cudzie záujmy
http://www.teraz.sk/ekonomika/fidesz-opozicia-v-otazke-rozsirovani/291334-clanok.html
Literárne dni I. Madácha sú venované 200. výročiu narodenia J. Aranya
http://www.teraz.sk/kultura/zacinajuce-literarne-dni-imreho-madacha-/284580-clanok.html
Slováci vedia anglicky lepšie ako Maďari či Česi
http://www.teraz.sk/slovensko/socialne-slovaci-vedia-anglicky-lepsie-m/283910-clanok.html
Juncker preferuje dialóg. Sankcie voči Maďarsku a Poľsku považuje za nesprávne
https://aktualne.centrum.sk/zahranicie/europa/juncker-preferuje-dialog-sankcie-voci-madarsku-polsku-povazuje-za-nespravne.html
Tesco vraj zvažuje odchod z regiónu, podnietiť to môže rast miezd
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/443608-tesco-vraj-zvazuje-odchod-z-regionu-podnietit-to-moze-rast-miezd/
Maďarsko nekomentuje katalánske referendum
https://www.aktuality.sk/clanok/526152/madarsko-nekomentuje-katalanske-referendum/
Krajom býčej krvi. Ak vycestujete do Jágru neuverite, prečo spred neho utekali Turci
http://www.pluska.sk/sarm/relax/pojdeme-spolu/krajom-bycej-krvi-ak-vycestujete-do-jagru-neuverite-preco-spred-neho-utekali-turci.html
V Maďarsku zadržali falošné liečivá za 160 miliónov forintov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-zadrzali-falosne-lieciv/282880-clanok.html
Predseda Vojenského výboru EÚ absolvoval rokovania v Budapešti
http://www.teraz.sk/zahranicie/predseda-vojenskeho-vyboru-eu-rokovania-/283149-clanok.html
Korčok: Krajiny V4 plnia vodcovskú úlohu v otázke rozširovania EÚ
http://www.teraz.sk/ekonomika/korcok-krajiny-v4-plnia-vodcovsku-ul/285664-clanok.html
Krajiny V4 sa dohodli na spolupráci v agrárnom výskume
http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-krajiny-v4-sa-dohodli-na-spol/291548-clanok.html
Maďarský analytik: V4 nebola nikdy taká jednotná ako teraz
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-analytik-vysehradska-stvo/286561-clanok.html
Kövér navrhol zriadiť parlamentnú skupinu V4 pre európske záležitosti
25. septembra 2017 - (tasr)
Návrh zriadenia parlamentnej skupiny „rýchlej reakcie” krajín Vyšehradskej štvorky (V4), ktorá by prednostne prerokovávala európske návrhy, predostrel 25. septembra 2017 predseda maďarského parlamentu László Kövér v otváracom prejave schôdzky parlamentných výborov pre európske záležitosti krajín V4. Kövér na rokovaní v mestečku Sárospatak v Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župe podľa agentúry MTI spresnil, že navrhovaná česko-maďarsko-poľsko-slovenská parlamentná skupina by riešila záležitosti, o ktorých by sa v zmysle mechanizmu EÚ malo rozhodovať na stupni čo najbližšom k občanom. „Únijné rozhodnutia síce majú principiálne aj parlamentnú legitimitu, voliči to však často právom spochybňujú. Je totiž neprijateľné, že napríklad v prípade návrhu EÚ má 11 krajín námietky, ktoré Európska komisia (EK) jednoducho zmetie zo stola,” zdôvodnil predseda maďarského parlamentu. Kövér vyjadril názor, že vymenovaný orgán, akým je EK, by mal podliehať kontrole legitímneho parlamentu. „Ak to Európsky parlament nerobí, potom musia spôsob kontroly nájsť národné parlamenty,” uzavrel predseda.
Slovensko-maďarská hádka o diaľnice - už len toto sme tu potrebovali
https://dennikn.sk/889461/slovensko-madarska-hadka-o-dialnice-uz-len-toto-sme-tu-potrebovali
Vyšehradská štvorka vidí budúcnosť v jadre
http://finweb.hnonline.sk/ekonomika/1032404-vysehradska-stvorka-vidi-buducnost-v-jadre
Dva neúspechy maďarskej diplomacie
https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/443095-dva-neuspechy-madarskej-diplomacie/
Szijjártó obvinil USA z miešania sa do vnútroštátnych záležitostí Maďarska
https://svet.sme.sk/c/20697231/szijjarto-obvinil-usa-z-miesania-sa-do-vnutrostatnych-zalezitosti-madarska.html
P. Szijjártó: Priateľstvo medzi Vyšehradskou štvorkou a USA je veľké
http://www.dobrenoviny.sk/c/111313/p-szijjarto-priatelstvo-medzi-vysehradskou-stvorkou-a-usa-je-velke
Orbán v Rumunsku: Sme pripravení na spoluprácu. Každý s nami získava
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-v-rumunsku-spolupraca/283800-clanok.html
V. Orbán zdôraznil potrebu zachovania Schengenu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-orban-zdoraznil-potrebu-zac/284671-clanok.html
Orbánova dedina zažíva rozprávku, zo starostu sa stal multimilionár
Ospalá diera sa zmenila na nepoznanie.
http://hnonline.sk/svet/1031406-orbanova-dedina-zaziva-rozpravkovy-boom-zo-starostu-je-piaty-najbohatsi-madar
Orbán absolvoval rokovania v Singapure. Maďarsko je preň bránou do EÚ
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-absolvoval-rokovanie-singapur/282701-clanok.html
Orbán chce vybudovať výnimočné vzťahy medzi Maďarskom a Vietnamom
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-chce-vybudovat-vynimocne-vzt/282354-clanok.html
V. Orbán: V záujme Maďarska je víťazstvo Merkelovej
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-v-zaujme-madarska-je-vitazst/281895-clanok.html
Skupina MOL plánuje výstavbu nového sídla
http://www.teraz.sk/ekonomika/ropa-skupina-mol-planuje-vystavbu-noveho/284292-clanok.html
Dva roky chorvátska vláda netušila o žalobe spoločnosti MOL
http://www.teraz.sk/zahranicie/chorvatska-vlada-sa-az-teraz-dozvedela-o/281942-clanok.html
Inštruktáž nerieši hasenie elektrických áut, vytýkajú maďarskí hasiči
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-poziarna-instruktaz-nerie/281906-clanok.html
Prechádzka v korunách stromov
Jedinečný chodník v Bachledovej doline
http://sdetmi.com/podujatia/detail/39296/chodnik-korunami-stromov-v-bachledke/
Pred 65 rokmi založili v Komárne Jókaiho divadlo
http://www.teraz.sk/kultura/divadlo-pred-65-rokmi-zalozili-v-koma/283437-clanok.html
Slovensko a Maďarsko vytvoria spoločný prírodný park v Podunajsku
http://www.teraz.sk/slovensko/enviro-slovensko-madarsko-podunajsko/281537-clanok.html
Orbán pozdravil židov pri príležitosti začiatku ich Nového roka
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-pozdravil-zidov-pri-prilezitosti-z/281556-clanok.html
Maďarský parlament predĺžil premlčaciu dobu pre korupčné kauzy
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-parlament-schvalil-predlzenie-p/281324-clanok.html
Maďarska centrálna banka depozitnú sadzbu znížila do negatívneho pásma
http://www.teraz.sk/ekonomika/madarska-centralna-banka-deozitna-sadzba/281359-clanok.html
Na riekach Mura a Rába vyhlásili povodňovú pohotovosť
http://www.teraz.sk/zahranicie/na-riekach-mura-a-raba-v-zadunajsku-vyhl/281372-clanok.html
Komentár Petra Bárdyho: Orbánov kabinet hrá nebezpečnú hru
Viete si predstaviť, že by predstaviteľ maďarskej vlády podporil referendum etnických Maďarov žijúcich na južnom Slovensku?
https://www.aktuality.sk/clanok/522294/komentar-petra-bardyho-nebezpecna-hra-madarov/
Slovenčinu by sa podľa Ravasza mali deti z menšín učiť ako druhý jazyk
https://domov.sme.sk/c/20656221/slovencinu-by-sa-podla-ravasza-mali-deti-z-mensin-ucit-ako-druhy-jazyk.html
NATO znepokojuje snaha blokovať integráciu Ukrajiny
http://www.teraz.sk/zahranicie/klympusova-cyncadzeova-nato-je-znepo/291321-clanok.html
Kremeľ: Ukrajinský jazykový zákon je proti normám EÚ
http://www.teraz.sk/zahranicie/kremel-ukrajinsky-jazykovy-zakon-je/285460-clanok.html
Školský zákon nie je proti ľuďom, tvrdí šéf ukrajinskej diplomacie
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-kritizovany-ukrajinsky-sko/285964-clanok.html
Maďarsko chce otvoriť dohodu o pridružení Ukrajiny k EÚ
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-chce-pre-sporny-zakon-otvori/285293-clanok.html
Szijjártó bude v Užhorode rokovať o spornom ukrajinskom zákone
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-szijjarto-bude-v-uzhorode/285038-clanok.html
Slovensko očakáva, že Ukrajina dodrží práva menšín vo vzdelávaní
http://www.teraz.sk/slovensko/rezort-diplomacie-ukrajina-zakon/282693-clanok.html
Ukrajinský prezident podpísal kontroverzný zákon o vzdelávaní
https://svet.sme.sk/c/20657998/ukrajinsky-prezident-podpisal-kontroverzny-zakon-o-vzdelavani.html
Maďarský parlament rozhodne o uznesení k ukrajinskému školskému zákonu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-parlament-rozhodne-o-uznesen/281252-clanok.html
Vojna jazykov - Ukrajinu kritizujú za kyjevský nacionalizmus
https://svet.sme.sk/c/20650834/vojna-jazykov-ukrajinu-kritizuju-za-kyjevsky-nacionalizmus.html
Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros oslavujú štyridsiatku
http://www.teraz.sk/slovensko/medzistatnu-zmluvu-o-vystavbe-a-prevadzk/280461-clanok.html
Dôvody odporu Maďarska k vodnému dielu
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/politika/150-politika2-politika2/871-dvody-odporu-maarska-k-vodnemu-dielu
Vodné dielo sa mohlo dostavať aj po páde komunistického režimu
http://www.teraz.sk/slovensko/vdg-sa-mohlo-dostavat-aj-po-pade-komun/280476-clanok.html
Rozsudok v súdnom spore medzi Maďarskom a SR o Gabčíkovo-Nagymaros
http://www.teraz.sk/slovensko/rozsudok-v-sudnom-spore-medzi-madarsko/280752-clanok.html
Rokovania delegácií ohľadom rozsudku o Gabčíkove sa stále neskončili
http://www.24hod.sk/rokovania-delegacii-ohladom-rozsudku-o-gabcikove-sa-stale-neskoncili-cl535545.html
Vodné dielo Gabčíkovo prinieslo aj problémy pre prírodu
http://www.teraz.sk/magazin/vodne-dielo-gabcikovo-prinieslo-aj/280879-clanok.html
Pouhorštenie Košíc
http://marosklimkovic.blog.pravda.sk/2017/10/23/pouhorstenie-kosic/
Projekt chce prepojiť historickým vlakom Košice a maďarský Tokaj
http://www.teraz.sk/regiony/projekt-chce-prepojit-historickym-vlak/279684-clanok.html
Obec Čerhov je vstupnou bránou do tokajskej oblasti
http://www.teraz.sk/regiony/obec-cerhov-je-vstupnou-branou-do-toka/280790-clanok.html
Bratislavský kraj chce priblížiť krásy Malého a Mošonského Dunaja
http://www.teraz.sk/regiony/bsk-chce-priblizit-na-bicykli-i-clne/279586-clanok.html
Štyridsať percent Maďarov očakáva, že Orbánov Fidesz príde o moc
https://svet.sme.sk/c/20654553/styridsat-percent-madarov-ocakava-ze-orbanov-fidesz-pride-o-moc.html
Sedem mesiacov pred maďarskými voľbami vedie Fidesz-KDNP
http://www.teraz.sk/zahranicie/sedem-mesiacov-pred-volbami-vedie-fidesz/279167-clanok.html
Orsolya Véghová: Maďarka
https://veghova.blog.sme.sk/c/464410/madarka.html
https://veghova.blog.sme.sk/c/465133/madarka-cast-2.html
Orbánova vláda sa naďalej sústreďuje na politiku podpory rodiny
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-orbanova-vlada-sa-nadalej-sustr/281144-clanok.html
Odsúdili Maďara, ktorý počas summitu G20 hodil fľašu do policajtov
https://www.aktuality.sk/clanok/522230/odsudili-madara-ktory-pocas-summitu-g20-hodil-flasu-do-policajtov/
Slováci pijú veľa, sú na tom podobne ako Ukrajinci či Česi
https://www.aktuality.sk/clanok/522867/zdravie-slovaci-si-podla-who-vypiju-viac-podobne-to-maju-ukrajinci-ci-cesi/
Situácia ľavice sa pred budúcoročnými maďarskými voľbami komplikuje
http://www.teraz.sk/zahranicie/situacia-lavice-sa-pred-buducorocny/283114-clanok.html
Podpora Maďarskej socialistickej strany klesla na dno
http://www.teraz.sk/zahranicie/prieskum-median-podpora-madarskej-soc/283048-clanok.html
Ponuku premiérskeho kandidáta socialistov v Maďarsku opozícia odmietla
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-ponuku-premierskeho-kandida/282810-clanok.html
Volebný líder opozičných socialistov v Maďarsku L. Botka rezignoval
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-volebny-lider-opozicnych/283709-clanok.html
George Soros venoval 18 miliárd dolárov svojej nadácii
http://www.teraz.sk/zahranicie/americky-filantrop-george-soros-venoval/287135-clanok.html
Orbán založil kampaň na Sorosovi z článkov novín, tvrdí Navracsics
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-zalozil-kampan-na-sorosovi-z-c/292033-clanok.html
Europarlament začal realizovať Sorosov plán, tvrdí vládny Fidesz
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-europarlament-zacal-realizovat-/287482-clanok.html
Takmer polovica Maďarov neverí, že existuje Sorosov migračný plán
https://www.aktuality.sk/clanok/531687/takmer-polovica-madarov-neveri-ze-existuje-sorosov-migracny-plan/
Jobbik chce dokázať, že Orbánova vláda vymýva mozgy lžami o Sorosovi
https://svet.sme.sk/c/20670783/madarsky-jobbik-chce-dokazat-ze-orbanova-vlada-vymyva-mozgy-lzami-o-sorosovi.html
Jobbik chce opäť navrhnúť zrušenie posúvania času v zime
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-jobbik-chce-opat-navrhnut-zruse/287115-clanok.html
Štefan Markuš: Má Orbánova vláda alternatívu?
6. septembra 2017 - (nazory.pravda.sk)
Opozičné strany v Maďarsku sedem mesiacov pred parlamentnými voľbami snívajú o zázračnej výmene vlády. Halucinačnou víziou je, že Fidesz odchádza na smetisko dejín. MSZP, Jobbik, Momentum, Demokratická koalícia (DK), Politika môže byť iná (LMP) a iné politické zoskupenia zápasia o preferencie a navodzujú dojem, že ide o želané zmeny v štáte. Existuje vôbec šanca, aby opozičné strany odstavili od moci Viktora Orbána? Opozičné strany väčšinou deklarujú, že pôjdu do volieb samostatne, napriek uvedomeniu si, že ich nízke preferencie v boji proti Fideszu nedávajú šance. Podľa platného volebného zákona parlamentná aj mimoparlamentná opozícia má reálnu možnosť zabrániť len tomu, aby Fidesz nezískal nadpolovičnú parlamentnú väčšinu a bol prinútený hľadať koaličného partnera aj mimo kresťanských demokratov. Podľa posledných prieskumov Fideszu môže konkurovať predovšetkým pravicový Jobbik a novozaložené liberálne-ľavicovo orientované hnutie Momentum. Stratégia boja celej opozície je založená na tom, že orbánovci pre mocenskú aroganciu a korupčné škandály majú u rozhodnutých voličov značne pošramotenú povesť, a preto môžu „bezúhonní“ opoziční kandidáti presvedčiť nespokojných občanov. Pred jarnými voľbami 2018 je síce stále na čele popularity Fidesz, ale prieskumy agentúr už hovoria, že mnohí očakávajú prerušenie jeho dominancie. Na začiatku augusta si 43 percent opýtaných želalo výmenu Orbánovej vlády. Tento výsledok je súčasne paradoxom, lebo Fidesz takisto disponuje kvórom 43 percent istých straníckych voličov. Ukazuje sa, že zjednotený opozičný blok by mohol „odstaviť“ Orbána. Toto želanie je len virtuálnou a plošnou projekciou opozičných predstáv. Realita je iná a je zakonzervovaná v osobných ambíciách šéfov súperiacich strán. Situácia na politickej scéne v Maďarsku je totiž takáto: Jobbik sa nemieni s nikým spolčovať. Skôr očakáva, že socialisti (MSZP) zbankrotujú a utopia sa vo vlastnom chaose. Predseda Jobbiku Gábor Vona súčasne sníva o tom, že bývalí sympatizanti MSZP sa pridajú k nim a vytvoria tak silnú stranu, ktorá Orbána porazí. MSZP paralyzujú vnútorné rozpory kvôli zvolenej predvolebnej taktike a nezhodám pre možné spojenectvo s Demokratickou koalíciou, čo László Botka ako nominovaný kandidát MSZP na post predsedu vlády odmieta. Demokratická koalícia pod vedením Ferenca Gyurcsánya nie je na domácej politickej scéne vnímaná v pozitívnom svetle. V zápase s Fideszom je osamotená a málokto jej dáva šancu. Gyurcsány je však presvedčený, že ani iní ju nemajú, a preto sa nehodlá podieľať na kolektívnej porážke. Želá si len totálny kolaps socialistov v očakávaní, že po rozpade MSZP priláka ich sympatizantov. Zlé jazyky tvrdia, že po voľbách v roku 2018 sa bude uchádzať o post vedúceho ľavice. Preferencie parlamentnej strany Politika môže byť iná sa pohybujú pod prahom piatich percent. Vedenie strany na čele s Bernadett Szél je rozhodnuté samostatne vstúpiť do kampane. Jedine Momentum uvažuje nad alternatívami a nevylučuje ani predvolebnú ľavicovo-liberálnu koalíciu. Predseda András Fekete-Győr v rozhovore pre portál 168ora.hu nedávno vyhlásil: „V parlamentnej demokracie je hodnotou, keď s partnermi možno koalične spolupracovať. Naším konečným cieľom je dosiahnuť zmenu vládnutia a nanovo prebudovať Maďarsko, čo si vyžiada čas a ťažkú prácu. Srdce a jazyk Orbánovej vlády smerujú Maďarsko na východ, ale Maďarsko patrí do Európy.“ Nepochybne tak vyjadril aj program svojej zahraničnej orientácie. Možný zlepenec liberálne-ľavicových strán, v ktorom by sa ocitlo hnutie Momentum, považuje Fidesz za akúsi piatu kolónu moci „pozadia“ a ich sympatizantov pokladá za zapredancov na výplatnej listine Georgea Sorosa. Paralelne sa vynára aj vzájomná animozita voči subjektu Momentum. Mnohí ho pokladajú za trójskeho koňa nasadeného Fideszom s cieľom rozdrobiť liberálne-ľavicovo orientovaných voličov. Politológ Gábor Török tvrdí, že Momentum je vlastne novým Fideszom, aj keď existujú medzi nimi odlišnosti. „Momentum dnes stojí tam, kde stál Fidesz v jeseni roku 1989,“ hovorí. Fekete-Györ však občanov oslovuje a rastie jeho popularita. Dokáže formulovať aktuálne politické témy a zmysluplne viesť o nich diškurz, preto ho politickí analytici porovnávajú s Orbánovou chytrosťou. Török nedávno šokoval občanov. V interview pre Narancs prognózoval, že v roku 2018 môžu byť v Maďarsku ešte aj predčasné voľby. Taká situácia údajne nastane, ak v jarných voľbách kandidačná listina Fideszu nezíska väčšinu hlasov a opozícia na individuálnych volebných zoznamoch vyhrá v najmenej 40 volebných okrskoch. „V takom prípade zlyhá projekt NER (koncept národnej spolupráce z dielne Fideszu), čo politicky bude znamenať aj koniec Viktora Orbána,“ tvrdí politológ. Žeby existovala reálna alternatíva k Orbánovej vláde a porážka Fideszu bola taká jednoduchá? Už len dodajme, že podobnosť so súčasnou politickou scénou na Slovensku je čisto náhodná.
Sorosova univerzita rieši spor s Orbánom s pomocou školy v USA
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/443738-sorosova-univerzita-riesi-spor-s-orbanom-s-pomocou-skoly-v-usa/
Brusel hrozí Maďarsku žalobou, pokiaľ sa nebude zaoberať jeho výhradami
https://www.webnoviny.sk/brusel-hrozi-madarsku-zalobou-pokial-sa-nebude-zaoberat-jeho-vyhradami/
Stredoeurópska univerzita splnila Orbánovu podmienku
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/443738-sorosova-univerzita-riesi-spor-s-orbanom-s-pomocou-skoly-v-usa/
Čas, keď treba vytiahnuť Sorosa
Komentár Petra Bárdyho
https://www.aktuality.sk/clanok/526265/komentar-petra-bardyho-cas-ked-treba-vytiahnut-sorosa/
Maďari sa najviac boja utečencov a Sorosa
Štátna kampaň zaberá a Fidesz rastie
https://dennikn.sk/900487/madari-sa-najviac-boja-utecencov-a-sorosa-statna-kampan-zabera-fidesz-rastie-a-znovu-vytahuje-jeho-nebezpecny-plan/
Podporujete Sorosa? opýta sa vláda Maďarov
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/443248-podporujete-sorosa-opyta-sa-vlada-madarov/
Fidesz na Facebooku zverejnil dotazník o Sorosovom migračnom pláne
http://www.teraz.sk/zahranicie/fidesz-na-facebooku-zverejnil-dotaznik/283150-clanok.html
Maďarsko zvažuje výstavbu plota na hraniciach s Rumunskom
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vystavba-plota-hranica/282485-clanok.html
Maďarská vláda upozorňuje občanov: Súčasťou Sorosovho plánu je zbúrať hraničné zábrany
https://aktualne.atlas.sk/zahranicie/europa/madarska-vlada-upozornuje-obcanov-sucastou-sorosovho-planu-je-zburat-hranicne-zabrany.html
Maďarsko zvažuje výstavbu plota na hraniciach s Rumunskom
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vystavba-plota-hranica/282485-clanok.html
Hovorca maďarskej vlády varoval pred Sorosovým migračným plánom
http://www.teraz.sk/zahranicie/hovorca-madarskej-vlady-varovanie-soros/282031-clanok.html
Prezident Kiska sa v USA údajne stretol s finančníkom Sorosom, ich debata trvala hodinu
http://www.24hod.sk/prezident-kiska-sa-v-usa-udajne-stretol-s-financnikom-sorosom-ich-debata-trvala-hodinu-cl537223.html
Bezpečnostný analytik György Nógrádi: Nemecko otáča kormidlom. Po voľbách zmení migračnú politiku
https://aktualne.atlas.sk/zahranicie/europa/nemecko-otaca-kormidlom-po-volbach-zmeni-migracnu-politiku.html
Maďarsko chráni pred migrantmi nielen seba, žiada solidaritu
https://svet.sme.sk/c/20652034/madarsko-migracna-kriza-ochrana-hranic-utecenecke-kvoty.html
Orbán chce maďarské Maďarsko a európsku Európu
https://svet.sme.sk/c/20651986/madarsko-viktor-orban-madarske-madarsko-europska-europa.html
Orbán tvrdí, že prisťahovalectvo bude mať drastické následky
https://www.etrend.sk/ekonomika/orban-tvrdi-ze-pristahovalectvo-bude-mat-drasticke-nasledky.html
Eurokomisia je pripravená na sankcie pre Poľsko, Maďarsko a Česko
http://www.teraz.sk/zahranicie/eurokomisia-je-pripravena-na-sankcie-pr/279021-clanok.html
Martin Schulz: Zvýšme tlak na Slovensko a Maďarsko ohľadne migračnej krízy
http://www.teraz.sk/zahranicie/schulz-kvoty-sr-madarsko/279094-clanok.html
Juncker pripomenul Orbánovi, že solidarita je obojsmerná cesta
http://www.teraz.sk/zahranicie/juncker-pripomenul-orbanovi-ze-solida/278981-clanok.html
Pittella žiada vylúčenie Fideszu zo skupiny európskych ľudovcov
http://www.teraz.sk/zahranicie/pittella-po-neuspechu-zalob-sr-a-mad/278984-clanok.html
Amnesty International je spokojná s rozhodnutím Súdneho dvora o kvótach
https://www.aktuality.sk/clanok/518824/amnesty-international-je-spokojna-s-rozhodnutim-sudneho-dvora-o-kvotach/
Takmer tri štvrtiny Maďarov by pokračovali v boji proti migračným kvótam
https://www.aktuality.sk/clanok/518902/takmer-tri-stvrtiny-madarov-by-pokracovali-v-boji-proti-migracnym-kvotam/
Jobbik odmieta verdikt Súdneho dvora Európskej únii
https://www.aktuality.sk/clanok/519017/jobbik-odmieta-verdikt-sudneho-dvora-europskej-unii/
Komentár Daga Daniša: Fico má pravdu. Imigračné kvóty sú nezmysel
https://www.aktuality.sk/clanok/519026/komentar-daga-danisa-fico-ma-pravdu-imigracne-kvoty-su-nezmysel/
Maďarská opozícia na margo kvót: Orbánova politika utrpela porážku
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-opozicia-k-rozsudku-esd-o-kv/279034-clanok.html
Verdikt Súdneho dvora EÚ ohľadom kvót Slovensko rešpektuje
http://www.teraz.sk/slovensko/m-lajcak-verdikt-sudneho-dvora-eu/278913-clanok.html
EP o rozsudku Súdneho dvora EÚ: Už žiadne výhovorky
http://www.teraz.sk/zahranicie/ep-o-rozsudku-sudneho-dvora-eu-uz-ziadne/278960-clanok.html
Rada EÚ správne posúdila migračnú krízu
http://www.teraz.sk/zahranicie/sudny-dvor-eu-k-zalobam-sr-a-madarska/278938-clanok.html
Súdny dvor EÚ zamietol žaloby Slovenska a Maďarska na kvóty
http://www.teraz.sk/slovensko/sudny-dvor-eu-zamietol-zaloby-slovenska/278893-clanok.html
Rumunský premiér Tudose: Kauzu maďarskej školy netreba dramatizovať
http://www.teraz.sk/zahranicie/rumunsky-premier-tudose-kauzu-madarskej-/279260-clanok.html
Budapešť kritizuje pozastavenie činnosti maďarskej školy v Rumunsku
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-kritika-rumunsko/279078-clanok.html
V okrese Rimavská Sobota žije 37,45 % ľudí maďarskej národnosti
http://www.teraz.sk/regiony/statisticky-urad-madarska-narodnost-bans/278850-clanok.html
Slovenské kraje budú spojené s Maďarskom cyklotrasou Sacra velo
https://www.webnoviny.sk/bsk-cyklotrasa-spoji-dva-kraje-vdaka-sakralnym-pamiatkam/
Ukončili vyšetrovanie vlaňajšieho atentátu v Budapešti
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-ukoncili-vysetrovanie-vlanajs/278690-clanok.html
Szijjártó: Maďarsko prejavuje solidaritu tým, že stráži hranice
http://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-madarsko-prejavuje-solidaru-st/278774-clanok.html
Migračná bublina spľasla
https://dennikn.sk/blog/migracna-bublina-splasla/
Maďarská a rakúska polícia rozšíria spoluprácu v oblasti bezpečnosti
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-a-rakuska-policia-rozsiria-spol/278775-clanok.html
Šéf ropnej spoločnosti MOL Hernádi zažaloval Chorvátsko
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-sef-ropnej-spolocnosti-mol-zaza/278792-clanok.html
Hrozivá tragédia v Maďarsku. Dvojnásobná samovražda a otrávené dieťa
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-hajduszoboszlo-smrt-rodina-samo/278839-clanok.html
Do Maďarska uteká stále viac slovenských firiem
https://www.etrend.sk/podnikanie/do-madarska-uteka-stale-viac-slovenskych-firiem.html
Okázalé gesto, jasný odkaz mocným
Známy disident, filozof Vajda vrátil kvôli Putinovi doktorát z Debrecínskej univerzity
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-filozof-vajda-kvoli-putinovi/278597-clanok.html
V Maďarsku sa odtrhol kolotoč, jeden zranený je v kritickom stave
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vo-varpalote-sa-odtrhol-kolo/278375-clanok.html
Orbán v prejave hovoril o migrantoch, hraniciach i Macronovi
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-v-prejave-hovoril-o-migrantoch/278327-clanok.html
Kráľovná pastierskych nástrojov sa do lietadla nezmestí
Úspešní Slováci / Vybrať strom na trombitu je umenie
https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/442267-kralovna-pastierskych-nastrojov-sa-do-lietadla-nezmesti/
Peter Weiss: Česi a Slováci? Vo svete sme výnimočný prípad
https://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/442160-peter-weiss-cesi-a-slovaci-vo-svete-sme-vynimocny-pripad/
Pred 25 rokmi schválili základný zákon - Ústavu SR
http://www.teraz.sk/slovensko/slovensko-pred-25-rokmi-schvalili-zak/277943-clanok.html
Generálny konzul Igor Furdík pre békeščabiansku televíziu (video):
https://www.youtube.com/watch?v=lLH3FpCsvys&feature=youtu.be
Viac dní ako klobás - Platilo v rodine roľníka
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/166-historia3-historia3/551-viac-dni-ako-klobas-platilo-v-rodine-ronika
Čabianska klbása - najlepšuo šitemíňa!
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1134-abianska-klbasa-najlepuo-itemia
Lesk a bieda „slovenskej“ čabianskej klobásy
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/873-lesk-a-bieda-slovenskej-abianskej-klobasy
Bodaj by im to „Hungarikum” k nosu prirástlo!
https://pavolzibrita.blog.sme.sk/c/339675/Bodaj-by-im-to-Hungarikum-k-nosu-prirastlo.html
Tradičná dolnozemská zabíjačka
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=517387841693530
Nedeľa V4 v Budapešti - Hot Jazz Band band s hosťami
oSlovMa-Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1406180649480907
Speváčka Jana Dekánková (SK) / Trubkár Władysław Grochot (PL) / Trombonista Tomáš Velínský (CZ) / 8. októbra 2017 - oslovma.hu-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1406097989489173/
V Budapešti 8. októbra 2017 po prvý raz usporiadali program Nedeľa V4 pri príležitosti predsedníctva Maďarska vo Vyšehradskej štvorke. Organizátori čakali záujemcov počas celého dňa do Hradného bazáru rozmanitými programami: ochutnávkou jedál z krajín vyšehradskej štvorky, koncertom slovenských, maďarských, českých a poľských umelcov či predstaveniami pre deti. Zástupca generálneho riaditeľa Maďarskej agentúry pre cestovný ruch Péter Princzinger hovoril aj o tom, že program určite bude mať pokračovanie. (luno.hu)
Zápisník Kestúčana Pavla Vojáčka z talianskeho frontu prvej svetovej vojny (v pilíšskom nárečí)
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/166-historia3-historia3/1406-zapisnik-kestuana-pavla-vojaka-z-frontu
Maďarizačný časopis a história slovenskej dediny
https://misosestak.blog.sme.sk/c/469092/madarizacny-casopis-a-historia-slovenskej-dediny.html
Svedectvo slovenských novín v časoch Uhorska
http://www.oslovma.hu/index.php/en/historia/165-historia2-historia2/593-svedectvo-slovenskch-novin-v-asoch-uhorska2
Archív:
http://digicontent.snk.sk/content/journals/Vlast%20a%20svet/1914/
BIBLIOTÉKA 2017
Krajanské vydavateľstvá a autori na sviatku knihy v Bratislave
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4455/biblioteka-2017--krajanske-vydvatelstva-a-autori-na-sviatku-knihy-v-bratislavskej-inchebe
Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1437840486314923
Knihu o významných Slovákoch v Srbsku prezentovali v ÚKVS v Novom Sade
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2401/knihu-o-vyznamnych-slovakoch-v-srbsku-prezentovali-v-ukvs-v-novom-sade
Spoločný jazyk pre 350 miliónov Slovanov?
„Pivo jest jedin z najstarejših alkoholičnyh napitkov v svetu.“
http://hnonline.sk/tema/1061004-spolocny-jazyk-pre-350-milionov-slovanov-nie-je-to-hlupost-rozumiete-mu-aj-vy
Slovio es novju mezxunarodju jazika...
Medzinárodný jazyk, ktorému porozumiete
http://www.vedelisteze.sk/galerie/medzinarodny-jazyk-ktoremu-porozumiete
Tamktor utratijt svoi jazika, utratijt seba...
http://www.slovio.com/
Srbské médiá si všímajú slovenský škandál
Agentúra pre boj proti korupcii: Komu predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová Makanová darovala zlaté šperky?
http://www.hlavnespravy.sk/srbske-media-si-vsimaju-slovensky-skadal/1149318
Paul Stacho o slovenských saleziánoch v Ekvádore v časopise Krásy Slovenska
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2465/publicista-paul-stacho-o-slovenskych-salezianoch-v-ekvadore-v-casopise-krasy-slovenska
Slovenskosť v pokrytectve, a či „iba“ chvíľkovo spľasnutá duša národa?!
Túžime, vieme a aj chceme činiť dobro v láske a porozumení...
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/70/slovenskost-v-pokrytectve-a-ci-iba-chvilkovo-splasnuta-dusa-naroda
Dvere, dvere, gyere... - Kicsit szomorkás, trochu nešťastná...
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1413204855445153/?type=3&theater
Pamätník slovenského vysťahovalectva
Anonymná prieskumná anketa
http://www.vystahovalectvo.sk/sk/38
Spočívajte pri tardošskom kameni, krajania naši!
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/154-politika3-politika3/1398-spoivajte-pri-tardoskom-kameni-krajania-nai
14. dolnozemská klbasiáda v Bratislave
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2455/dolnozemski-slovaci-pozyvaju-na-14-rocnik-klobasiady-do-bratislavy
Videointerview s doc. PaedDr. Miroslavom Kmeťom, PhD. o Dolnej zemi a dolnozemských Slovákoch
https://www.youtube.com/watch?v=iOgj7BTSgf8
V pokoji v Békeši
Národnostný festival a dolnozemský jarmok v Békešskej Čabe
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2404/do-bekesskej-caby-pozyvaju-dolnozemski-slovaci-v-madarsku
Slovenské národopisné zbierky v Maďarsku
http://pitvaros.sk/tajhazy.html
Ondrej Krupa: Niekoľko myšlienok o ľudových pamätných domoch
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1408101362622169
Juraj Ando: Pomoc slovenským národopisným zbierkam
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/156-kultura2kultura2/995-nae-pamiatkove-domy-konferencia-v-mlynkoch
Senváclavčania v Leviciach
Zábery zo zájazdu Slovenskej samosprávy v Senváclave (Pilisszentlászló) s členkami miestneho speváckeho zboru - Foto: oslovma.hu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1400384403393865
Slziaca Panna Mária v Pastúchove
Účastníci pútnického zájazdu zo Senváclavu- Foto: oslovma.hu
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1412155418883430
Pred konferenciou „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“
https://www.facebook.com/events/1846551858990246/
Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) aj v tomto roku usporiada svoju tradičnú konferenciu pod názvom „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“. K organizovaniu sa tentokrát pripojila aj Únia slovenských organizácií v Maďarsku a Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku. Podujatie sa uskutoční v dňoch 24. a 25. novembra 2017 v Mlynkoch (Pilisszentkereszt) a je venované možnostiam a rezervám slovenskej národnosti v Maďarsku očami predstaviteľov našej Slovače s hlavným dôrazom na mládež, cirkev a občiansku sféru. Cieľom dvojdňovej konferencie je zhodnotenie súčasnosti a načrtnutie perspektívy života slovenskej národnosti v Maďarsku. V programe podujatia nebude chýbať ani taká závažná téma ako 70 rokov od výmeny obyvateľstva - dopad na príslušníkov našej národnosti. Organizátori zabezpečia primeraný priestor aj na otvorenú výmenu názorov, na plodnú diskusiu.
Archív:
2016 - http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/24499-o-d-le-itosti-ob-ianskej-iniciativy-a-spolo-n-ch-krokoch
2015 - http://oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1322-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku-2015
2014 - http://www.oslovma.hu/index.php/en/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/1260-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku
2013 - http://www.oslovma.hu/index.php/en/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1099-konferencia-zsm-v-mlynkoch-ako-alej
2012 - http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/183-archiv-politika-archiv-politika/896-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku
2011 - http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/584-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku
Mlynky - Pilisszentkereszt / Zo života škôlkarov a školákov
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1403280613104244
Jesenné listy
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=332894006809582
Vítajte v Mlynkoch! - Dovidenia! - Komu vadili slovenské pozdravy?
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1397582307007408
270. výročie (znovu)založenia obce Mlynky
oSlovMa-Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1381787455253560
10. septembra 2017 - (tasr)
Slováci žijúci v Maďarsku spolu s krajanmi z okolitých štátov oslávili 10. septembra 270. výročie osídlenia obce Mlynky (Pilisszentkereszt) Slovákmi z Horného Uhorska. Mlynky sú „najslovenskejšou“ obcou v Maďarsku, pretože sa v nej k slovenským koreňom hlási vyše 50 percent obyvateľstva. Dvojdňový program sa podľa predsedníčky Slovenskej samosprávy v Mlynkoch Marty Demjénovej začal už 9. septembra športovým rodinným dňom, v rámci ktorého zorganizovali futbalový turnaj, zábavný kvíz a beh „z minulosti do prítomnosti” pre rôzne generácie. „Dnes spomíname na našich predkov, na ich kultúru, na ich tance, spevy a ich rôzne ľudové zvyky. Takto pôjdeme po celej dedine, zastavíme sa na niektorých miestach a tam si pripomenieme tieto ľudové zvyky,” povedala Demjénová pre TASR. „Ešte aj dnes je veľa takých zvykov, ktoré sme si zachovali počas celého roka. Ale čo bolo zaujímavé, ako sme počuli od arcibiskupa, že preňho bolo zážitkom, že rozprávame tak ako jeho starí rodičia a že sme si zachovali niektoré výrazy, ktoré sa na Slovensku už vôbec nepoužívajú, ale my ich používame. A keď niekto príde zo Slovenska, tak sa diví, akou slovenčinou rozprávame, a väčšinou sa im to páči. Je to také nostalgické, že od starých rodičov počuli takéto slová,” konštatovala predsedníčka samosprávy miestnych Slovákov. Podujatie v Mlynkoch vyvrcholilo odhalením tabule bývalému starostovi obce Jozefovi Havelkovi na priečelí Strediska pilíšskych Slovákov. Hosťami bola aj delegácia obce Šelpice z okresu Trnava. „Pred dvoma mesiacmi som oslovila pani starostku Šelpíc, pretože máme jednu ulicu, ktorá sa volá Šelpice - asi tam sa usadili tí ľudia, ktorí prišli zo Šelpíc - a oni radi prijali toto pozvanie,” spresnila Demjénová. Históriu pradávnej dediny Pleš, dnes Mlynky, podrobne obsahuje publikácia Samosprávy obce Mlynky, ktorej autorom je Gregor Papuček. V nej sa uvádza, že vykopávky svedčia o tom, že pod vrchom Pleš (dnes Piliš) kedysi stál benediktínsky kláštor, ktorý tam v 12. storočí už chátral opustený. Neskôr vzniklo silné cisterciánske Plešské opátstvo, ktoré tam pretrvalo až do roku 1541. Keď Turci tiahli na Budín, cisterciti svoj kláštor opustili. Budín 7. septembra padol, a Turci v ten istý deň podpálili aj cisterciánsky kláštor. V ňom zhorela aj jeho bohatá knižnica, ktorá zrejme obsahovala presnejšie údaje z histórie obce, píše Papuček.
Milujem Mlynky - vedomostný kvíz v Stredisku pilíšskych Slovákov
9. septembra 2017 pri príležitosti 270. výročia (znovu)založenia obce Mlynky - oslovma.hu-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1381685351930437/
Medzinárodný minifutbalový turnaj starých pánov v Mlynkoch
Pamätný pohár Jozefa Havelku za účasti mužstiev družobných obcí Blatné (SK), Rakvice (CZ), Hořice (CZ) a Mlynky (HU) / 9. septembra 2017 / Pri príležitosti 270. výročia (znovu)založenia obce Mlynky
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1381363461962626
270. výročie osídlenia Mlynkov Slovákmi
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4423/slovaci-pod-pilisom-v-madarsku-slavia-270-vyrocie-osidlenia-mlynkov-slovakmi-zo-stolic-horneho-uhorska
Ovčiari-Valasi - Remeslo a kultúra
Regionálne stredisko Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM) usporiadalo 9. októbra 2017 v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch slávnostné otvorenie putovnej národopisnej výstavy Ovčiarskeho múzea v Liptovskom Hrádku (OMLH) s názvom „Ovčiari-Valasi - Remeslo a kultúra“. O spôsobe života, oblečení pastierov hovorila vo svojom otváracom prejave etnologička, riaditeľka ÚKSM Katarína Király, PhD. Výstava, kurátorkou ktorej je zakladateľka OMLH Iveta Zuskinová, sa dostala do Maďarska vďaka pomoci Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a Slovenského inštitútu v Budapešti a putuje po celom Maďarsku, inštalovaná bola hlavne v regionálnych strediskách ÚKSM. - Foto: Imrich Fuhl
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1407191559379816
LuNo-Archív: Bačovia na Čabe
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/24802-ba-ovia-na-abe
Hollókő (slov. Holovka aj Holovce, doslova Havraní Kameň)
je obec v Maďarsku - v Novohradskej župe v obvode Sečany (Szécsény) - Malý klenot ľudovej architektúry:
https://cestovanie.sme.sk/c/6899465/maly-klenot-ludovej-architektury-je-v-holloko.html
Stará časť obce predstavuje typ tradičnej maďarskej dediny. Hollókő nie je skanzen, ale obývaná dedina, a preto je od roku 1987 zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO.
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1411215595644079
Výzva SSB na cenu Za budapeštianskych Slovákov
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1400795600019412/?type=3&theater
Slovenská samospráva Budapešti plánuje od tohto roku udeľovať cenu Za budapeštianskych Slovákov, ktorú odovzdajú pri príležitosti Dňa budapeštianskych Slovákov 9. decembra 2017. - Cena sa udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom, ktoré svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenského života v Budapešti. - Návrh na udelenie Ceny: http://www.luno.hu/images/stories/2017/Aktuality/17-09/NavrhCenBpSlov.doc
Ľudové noviny 60
Deň slovenských novinárov v Maďarsku / Oslava 60-ročnice týždenníka Slovákov v Maďarsku - Sympózium v Mlynkoch - 4. októbra 2017
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1402592016506437
Dolnozemskí Slováci v Senci si pripomínajú 70. výročie príchodu do Československa v rámci výmeny obyvateľstva medzi ČSR a Maďarskom 1947
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2427/dolnozemski-slovaci-v-senci-si-pripominaju-70-vyrocie-prichodu-do-ceskoslovenska-v-ramci-vymeny-obyvatelstva-medzi-csr-a-madarskom-1947
Presídlenie Slovákov z Pitvaroša - súvislosti, dilemy, rozpomienky, fakty
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2431/michal-kozuch-presidlenie-slovakov-z-pitvarosa---suvislosti-dilemy-rozpomienky-fakty
Som potomok vysídlených Maďarov
https://nagyova.blog.sme.sk/c/466640/som-potomok-vysidlenych-madarov.html
Výzva ÚSŽZ na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2018
http://www.uszz.sk/sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-odotaciu-na-rok-2018
Fotografov z krajanských médií ocenili na výstave FIJET Slovakia Cestovanie a emócie v Piešťanoch
FIJET SLOVAKIA v spolupráci s hlavným partnerom Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripravili 2. ročník medzinárodnej výstavy fotografií novinárov na tému Cestovanie a emócie (Travel and Emotions). Výstava sa uskutočnila v galérii FONTANA v Piešťanoch, vernisáž sa konala 15. novembra 2017. Ide o výstavu 72 fotografií autorov z Česka, Chorvátska, Kanady, Libanonu, Maďarska, Poľska, Rakúska, Srbska a Slovenska. Na výstave prezentujú svoje fotografie aj krajanskí novinári. Kurátorom výstavy je doc. h. c. Marián Pauer. Odbornej porote predsedal Ivan Čaniga, MQEP. Výrazný podiel výstavy tvoria fotografie, ktoré prezentujú príbehy. Ocenený príbeh kanadského novinára a fotografa, slovenského rodáka Paula Stacha vyjadruje emotívne momenty počas Salamandrového sprievodu v Banskej Štiavnici s dôrazom na zachytenie pocitov účastníkov sprievodu, ktoré sa odzrkadľujú v ich tvárach. Zvláštnu cenu v kategórii frekventantov Ateliéru fotografie získala reportérka týždenníka Slovákov v Maďarsku Ľudové noviny Andrea Kiššová za cyklus fotografií Sugescia histórie v dotyku človeka z prostredia Banskej Štiavnice. Linda Illéšová z Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave získala ocenenie v kategórii študentov za zobrazenie pohybu vo fotografii Superman. Výstava v galérii Fontana v Piešťanoch potrvá do 5. decembra 2017 a vo februári 2018 bude pokračovať v Budapešti.
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1440244176074554
Slováci z Maďarska vystavujú v Piešťanoch
FIJET Slovakia sa zameriava na medializáciu cestovného ruchu na Slovensku a v zahraničí, je členskou organizáciou svetového združenia FIJET. Občianske združenie už po druhý raz oslovilo novinárov a študentov žurnalistiky po celom svete, aby poslali svoje fotografie na tému cestovanie a emócie. Do súťaže sa zapojili aj krajanskí novinári, ktorí sa zúčastnili na Tvorivej škole žurnalistiky ÚSŽZ v septembri tohto roku v Banskej Štiavnici - pre nich organizátori vytvorili samostatnú kategóriu. - Na vernisáži pozdravili prítomných predsedníčka FIJET Slovakia Ľudmila Novacká, podpredseda ÚSŽZ Peter Procházka, zástupca primátora hostiteľského mesta Martin Valo a Voljen Grbac z chorvátskeho FIJET-u. Fotografie hodnotil z odborného hľadiska kurátor výstavy, historik fotografie Marián Pauer. Výrazný podiel výstavy tvoria fotografie, ktoré prezentujú príbehy. Ocenený príbeh kanadského novinára Paula Stacha vyjadruje emotívne momenty počas salamandrového sprievodu v Banskej Štiavnici s dôrazom na zachytenie pocitov jeho účastníkov, ktoré sa odzrkadľujú v ich tvárach. Linda Illéšová z Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy získala ocenenie v kategórii študentov za zobrazenie pohybu vo fotografii Superman. Zvláštnu cenu v kategórii frekventantov Ateliéru fotografie získala reportérka a webová editorka Ľudových novín Andrea Kiššová za cyklus Z lásky. Výstava pozostáva z 72 fotografií autorov z Česka, Chorvátska, Kanady, Libanonu, Maďarska, Poľska, Rakúska, Srbska a Slovenska. Slovákov z Maďarska na výstave reprezentujú okrem Andrei Kiššovej ďalší frekventanti Tvorivej školy žurnalistiky, novinár a konateľ spoločnosti SlovakUm Imrich Fuhl a vedúca Osvetového oddelenia Ústavu pre kultúru Slovákov v Maďarsku Katarína Karkušová. Výstava potrvá do 5. decembra 2017 a vo februári 2018 podľa plánov organizátorov bude pokračovať v Budapešti. (luno.hu)
Tvorivá škola žurnalistiky v Banskej Štiavnici pre zahraničných Slovákov
http://slovozbritskejkolumbie.ca/skola-zurnalistiky-2017
Tvorivá škola žurnalistiky ÚSŽZ - Ateliér fotografie v Banskej Štiavnici
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25411-s-fotoaparatom-v-banskej-tiavnici
8.-16. septembra 2017 / 15 slovenských novinárov z ČR, Chorvátska, Kanady, Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska a Srbska / Fotografia v printových a internetových médiách a vizuálna koncepcia nových médií / Rodisko fotografa skupiny The Beatles Deža Hoffmanna / Najväčší pohyblivý vyrezávaný betlehem na Slovensku / Pivovar Steiger a kaplnka Ladislava Hudeca vo Vyhniach / Ateliér Arpáda Pála - Zábery Imricha Fuhla:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1393324850766487
Krajanskí novinári a fotografi do Banskej Štiavnice za skúsenosťami spoza fotoobjektívu
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4429/jan-varso-otvoril-v-banskej-stiavnici-tvorivu-skolu-zurnalistiky-uszz--atelier-fotografie-venovany-dezovi-hoffmannovi-fotografovi-beatles
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4420/krajanski-novinari--a-fotografi-do-banskej-stiavnice-za-skusenostami-spoza-fotoobjektivu
Jozef „Joe“ Klamar o dobrej fotke
Jeden z najúspešnejších slovenských fotografov s krajanskými novinármi a fotografmi, účastníkmi Tvorivej školy žurnalistiky ÚSŽZ v Banskej Štiavnici - oslovma.hu-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1388057047959934/
Pohyblivý svet cez pravdu objektívu
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/udalost/332/joe-klamar-a-jeho-pohyblivy-svet-cez-pravdu-objektivu
Ohuruje nielen Európanov
https://mymikulas.sme.sk/c/5283411/klamar-ohuruje-nielen-europanov.html
Jeho fotky pozná celý svet
https://sport.pravda.sk/ostatne-sporty/clanok/80082-joe-klamar-jeho-fotky-pozna-cely-svet/
V pivovare
oslovma.hu-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1387304578035181/
Ateliér fotografie pre reportérov z krajanských médií v Banskej Štiavnici v RSI RTVS
Audio: http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0013/001334/00133404-1.mp3
Slávnostná recepcia k Dňu ústavy SR a Dňa Ozbrojených síl SR
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1380687715363534
Veľvyslanec Slovenskej republiky v Budapešti Rastislav Káčer / 5. septembra 2017 v reprezentačných priestoroch paláca Štefánia / Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena / Na recepciu prišli veľvyslanci, konzuli, vojenskí atašé, vedúci zahraničných kultúrnych inštitúcií v Maďarsku, predstavitelia diplomatického zboru a poprední činitelia maďarského politického a spoločenského života, ako aj zástupcovia Slovákov v Maďarsku. - oSlovMa-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1378518732247099/
Obraz „500 rokov reformácie“ namaľovaný majstrom Jánom Glózikom odhalili v Bratislave
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2414/obraz-500-rokov-reformacie-namalovany-majstrom-janom-glozikom-odhalili-v-bratislave
Obraz s názvom 500 rokov reformácie namaľovaný štetcom majstra Glózika
https://youtu.be/F4SX37I3ilo
V Srbsku rozprávajú po slovensky dlhé stáročia aj vďaka tomuto múzeu
http://www.ta3.com/clanok/1112834/v-srbsku-rozpravaju-po-slovensky-dlhe-starocia-aj-vdaka-tomuto-muzeu.html
Nadlak rozospievajú Slováci v Rumunsku ľudovými piesňami a hrdosťou na tradície predkov
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2403/nadlak-rozospievaju-slovaci-v-rumunsku-ludovymi-piesnami-a-hrdostou-na-tradicie-predkov
Odovzdávanie Cien a Pamätných listov Samuela Tešedíka
a VIII. Seminár slovenských dolnozemských učiteľov v Nadlaku
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/25611-cena-samuela-te-edika-2017
Insitný maliar Ján Bačúr sa dožíva osemdesiatky
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1-kultura1/625-insitn-maliar-jan-baur-sa-doiva-osemdesiatky
Kovačica si uctila osemdesiatiny Jána Bačúra výstavou
Ján Varšo mu udelil Pamätnú medailu ÚSŽZ
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4452/kovacica-si-uctila-osemdesiatiny-jana-bacura-vystavou-jan-varso-mu-udelil-pamaetnu-medailu-uszz
„Našiel som ti tému, tou je moje rodisko“
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4449/jan-bacur-vyznamny-insitny-maliar-z-padiny-sa-doziva-osemdesiatky
Z pestrej palety mien potvrdzujúcich a prezentujúcich výnimočnosť umeleckých posolstiev insitných maliarov z radov vojvodinských Slovákov vysoko vyčnieva tvorba Jána Bačúra. Padinský rodák, ktorý pečať svojho zakoreneného dolnozemského bytia, najmä však dimenziu ľudskej vľúdnosti, lásky k človeku i prostrediu, v ktorom sa formuje, s úprimnosťou duše a jemnocitom ruky obdarenej skrze štetec a farby talentom, s nevšednou empatiou vnáša na plátna, aby nimi obšťastňoval a zajedno aj vnemovo kultivoval obdivovateľov jeho kumštu, sa 22. októbra 2017 dožíva krásneho jubilea - osemdesiatky. Gratulujeme! (uszz.sk)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1416253038473668
Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=502307789868202
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
www.oslovma.hu/XXX/SpUszz16.pdf
Správu predložil predseda ÚSŽZ Jána Varšo / Zahraničný výbor Národnej rady SR 6. septembra 2017 prijal svojim uznesením správu na vedomie.
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4424/sprava--za-rok-2016-o--statnej-politike-vo-vztahu-k--slovakom-zijucim-v-zahranici
V Slovenskom inštitúte v Budapešti otvorili novú sezónu
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/25375-v-slovenskom-in-titute-v-budape-ti-otvorili-novu-sezonu
Program Slovenského inštitútu na november 2017
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.pdf
BEZ NÁZVOV
Každého srdečne pozývame na otvorenie výstavy Judity Csáderovej, ktorá je jednou z najvýznamnejších slovenských fotografiek. Spoluzakladateľka FOTOFO a bratislavského Mesiaca fotografie, jej tvorba je súčasťou knihy The History of European Photography. Výstava bude jedinečnou príležitosťou na spoznanie práce slovenskej umeleckej fotografie.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1433780643387574/?type=3&theater
Medzinárodná slavistická konferencia Péter Király 100
Inštitút slovanských a baltských filológií Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti usporiada 22. a 23. novembra 2017 pri príležitosti nedožitého 100. výročia narodenia prof. Pétera Királya vedeckú slavistickú konferenciu s medzinárodnou účasťou. Prof. Péter Király po sebe zanechal významnú vedeckú prácu, ktorú si jeho kolegovia stále vážia a nezabúdajú. Rozhodli sa využiť okrúhly (žiaľ, nedožitý) medzník pána profesora a pripomenúť si aj touto formou jeho vedeckú erudovanosť a usilovnosť.
https://www.oik.hu/monguz/index.jsp?from_page=details&page=details&dbname=database_cikkn&bib1id=1004&bib1field=0&term=Kir%C3%A1ly+P%C3%A9ter+%281917-2015%29+%7C6593%7C15
Život a dielo profesora Pétera Királya (1917-2015)
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/aktuality/151-aktuality3-aktuality3/1289-ivot-a-dielo-profesora-petera-kiralya-1917-2015
Katarína Maružová Šebová: Kníchalove sebahľadanie
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/161-literatura1-literatura1/1405-kraovstvo-z-ineho-sveta-knichalove-sebahadanie
Jozef Schwarz: Slovensko a Slováci v Maďarsku
Nepohli sa z rodného domu a predsa sa ocitli v zahraničí. / Neboli žiadni prisťahovalci z cudziny. / Prestávali byť Slovákmi z vlastnej vôle? / Asimilácia vrcholí / Akékoľvek „hurá slováctvo“ sa minie účinkom. / Presné pomenovanie rán a bolestí a správny spôsob liečenia / Štátno-politické súvislosti a možné varianty vývoja...
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/158-nazory1-nazory1/869-jozef-schwarz-slovensko-a-slovaci-v-maarsku
Prehliadka slovenských filmov a filmový seminár
13.-15. novembra 2017 v Budapešti
www.oslovma.hu/XXX/FilmSemi.pdf
Objednajte si Náš kalendár na rok 2018
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/1409-objednajte-si-na-kalendar-na-rok-2018
Koncom novembra vychádza obľúbené čítanie Slovákov v Maďarsku - ročenka Náš kalendár na rok 2018, ktorej vydavateľom je Nezisková verejnoprospešná s. r. o. SlovakUm. Jedna z najvýznamnejších publikácií Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) zaznamenáva tohtoročné spoločensko-kultúrne udalosti tunajších Slovákov. Cieľom tvorcov bolo, aby ročenka umožnila čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku - prezentujúc udalosti zachytené objektívom fotoaparátu, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť školákov a mládeže, a to s netajenými ambíciami, aby Náš kalendár bol niečím viac než „iba“ kronikou našej Slovače. Jeho redaktori a autori sa snažili o to, aby Náš kalendár na rok 2018 bol obsahovo, tematicky a žánrovo pestrým, praktickým, zároveň hodnotným a podnetným čítaním. V roku 2018 si pripomenieme 300. výročie založenia Békešskej Čaby a Malého Kereša, štvrťstoročnicu národnostného zákona a sedemdesiatku Zväzu Slovákov v Maďarsku, ako aj rok 1968 - z pohľadu Slovákov v Maďarsku. Zostavovatelia kalendára pritom nezabudli ani na blížiace sa okrúhle narodeniny nášho najplodnejšieho básnika Gregora Papučka, s ktorým pripravili rozhovor, ale ročenka prináša aj niekoľko jeho básní, o krížovkách, ktoré pripravuje on, ani nehovoriac. V kalendári sú predstavení aj katolícki a evanjelickí kňazi, vďaka ktorým môžu slovenskí veriaci v Maďarsku počuť Slovo Božie vo svojej materinskej reči. Ročenka prináša príspevky z rôznych, Slovákmi obývaných regiónov Maďarska, ako aj zaujímavosti, zábavné čítanie, krížovky a humor. Objednávatelia dostanú ročenku v nadchádzajúcich týždňoch, ďalší záujemcovia si ju môžu kúpiť v regionálnych strediskách Ústavu pre kultúru Slovákov v Maďarsku, na sekretariáte CSSM (1114 Budapešť, Fadrusz u. 11/A, tel.: (1) 466 94 63, fax: (1) 386 40 77, e-mail: oszo@slovaci.hu), prípadne v redakcii Ľudových novín (1135 Budapešť, Csata utca 17. 1/9., tel.: (1) 878-1431, fax: (1) 878-1432, e-mail: ludove@luno.hu). - Objednávka (Megrendelőlap): www.oslovma.hu/XXX/MegrNK18.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1442212469211058
Ľudové noviny / Týždenník Slovákov v Maďarsku
44/2017
http://www.luno.hu/images/pdf/2017e/44-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1440746356024336
43/2017
http://www.luno.hu/images/pdf/2017e/43-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1434133676685604
42/2017
http://www.luno.hu/images/pdf/2017e/42-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1427231454042493
41/2017
http://www.luno.hu/images/pdf/2017e/41-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1420717668027205
40/2017
http://www.luno.hu/images/pdf/2017e/40-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1414868001945505
39/2017
http://www.luno.hu/images/pdf/2017e/39-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1408997802532525
38/2017
http://www.luno.hu/images/pdf/2017e/38-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1403056903126615
37/2017
http://www.luno.hu/images/pdf/2017e/37-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1397574687008170
36/2017
http://www.luno.hu/images/pdf/2017e/36-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1391957834236522
35/2017
http://www.luno.hu/images/pdf/2017d/35-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1387530338012605
34/2017
http://www.luno.hu/images/pdf/2017d/34-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1380013178764321
Lúč - príloha Ľudových novín, týždenníka Slovákov v Maďarsku
http://www.luno.hu/images/pdf/2017e/36-2017-priloha.pdf
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1392832897482349
Jesenná oberačka (editoriál) - Literatúra: Úvaha nad tvorbou Z. Bárkányiho Valkána / Retrospektívny pohľad na našu literatúru / Pavol Kondač: Útek - História: Strasti Slovákov pri osídľovaní Níreďházy / Po vojnových stopách našich starých otcov - Výmena obyvateľstva: Stretajme sa, zhovárajme / O láske trvajúcej sedem desaťročí / Stopy výmeny vo Veľkom Bánhedeši - Výtvarné umenie: Ten, čo maľuje neviditeľné / Náboženstvo: Zaujímavosti z dejín rádu kamaldulov / Ojedinelá krížová cesta v Répašskej Hute - Deti a mládež: Hádanky pre malé deti / Bludisko / Oblečte Miška a Marienku! - Naším fotoobjektívom
O čom písali Ľudové noviny pred 15, 35, 40, 45 a 50 rokmi? (36)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25326-o-om-sme-pisali-36
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1376730102425962
Čo s virtuálnym čítaním a „láskou” cez celosvetovú sieť? / Vo Veňarci slovenčinu oživuje Ruženka Komjáthiová / Ján Manga zvečnil ľudové piesne a zvyky našich Slovákov / Socialistické brigády a pionieri „S ľudom cez oheň a cez vodu!“ / Slovenská ľudová poézia je od Pešť-Budína neoddeliteľná
O čom písali Ľudové noviny pred 15, 20, 25, 45 a 50 rokmi? (37)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25358-o-om-sme-pisali-37
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1387506071348365
Posielajte nám svoje farebné fotografie na uverejnenie / Štátna úloha, financovaná prechodne z neštátnych peňazí / Manželia Kusnyárovci - učiteľská dvojica z prvého radu / Dejiny Maďarov nemôžu byť bez Slovanov, Rumunov a Nemcov / Akcia pionierov vo Veľkej Tarči na počesť Októbrovej revolúcie
O čom písali Ľudové noviny pred 10, 15, 20, 50 a 55 rokmi? (38)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25385-o-om-sme-pisali-38
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1388943737871265
Komlóšske pochúťky - nielen „klbása, kvasienke a špricke“ / Možnosti rozvoja turistiky v euroregióne Neogradiensis / Úrad vlády SR odmieta „presídľovanie”, či „vysťahovanie” / Mlynčanky by chceli domácky priemysel aj obecné múzeum / Básnik Gyula Juhász medzi Slovákmi v Skalici sa obohatil
O čom písali Ľudové noviny pred 10, 20, 25, 35, 45 a 55 rokmi? (39)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25416-o-om-sme-pisali-39
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1394433190655653
Repatrianti z Albertu na spomienkových oslavách v Diakovciach / Dr. Zuzana Agodová Antalová o zaväzujúcich koreňoch / V živote budapeštianskej slovenskej školy nadišiel deň D / Aké veľké bohatstvo predstavujú ľudové frazeologizmy / V Irminčoku čulý kultúrny život víťazov súťaží „Kto čo vie“ / Šámšonházski kultúrnici by si zaslúžili väčšiu starostlivosť
O čom písali Ľudové noviny pred 60, 55, 45, 20 a 15 rokmi? (40)
Noviny Slovákov v Maďarsku ožili po jednoročnej prestávke / Strediská našich Slovákov: Békešská Čaba, Sarvaš, Komlóš / Agilná učiteľka a riaditeľka čívskeho kultúrneho domu / Celoštátna slovenská samospráva už vo vhodnom sídle / Lúčiaci sa veľvyslanec Štefan Markuš o kyvadlách hodín
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25453-o-om-sme-pisali-40
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1400246423407663
O čom písali Ľudové noviny pred 15, 20, 25, 55 a 60 rokmi? (41)
Ako bez účinných právnych prostriedkov zabrániť etnobiznisu? / Pre žiakov je slovenčina materinským či cudzím jazykom? / Čaban = materinský jazyk slovenský, národnosť maďarská / Ľudové piesne z Ameriky navrátených boršodských Slovákov / Nepochopiteľné ťažkosti pri organizovaní slovenských škôl
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25479-o-om-sme-pisali-41
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1405651322867173
O čom písali Ľudové noviny pred 10, 15, 20, 45 a 60 rokmi? (42)
Attila Spišák novým zborovým farárom v Slovenskom Komlóši / Roky pretrvávajúce problémy s financovaním VÚSM a médií / Predsavzatia novej riaditeľky čabianskej slovenskej školy / Z roka na rok rastie počet národnostných zbierok a múzeí / Ani naši žiaci sa už nemusia hanbiť za svoj slovenský pôvod
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25507-o-om-sme-pisali-42
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1411497742282531
O čom písali Ľudové noviny pred 10, 20, 35, 40 a 60 rokmi? (43)
Prežijú níreďházski Slováci svoju labutiu pieseň? / „V Maďarsku je o menšiny príkladne postarané“ / Čoraz viac zaniká slovenský ráz obcí v povodí Galgy / Spolupráca Ľudových novín s vojvodinským Hlasom ľudu / Čítajte a rozširujte náš týždenník so srdcom a dušou!
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25538-o-om-sme-pisali-43
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1417455458353426
O čom písali Ľudové noviny pred 10, 20, 25, 45 a 60 rokmi? (44)
O slovenskom písomníctve na našich sakrálnych pamiatkach / Na margo diskusie o budúcnosti našich masmédií / Národnostné školy? Úplne iné než pre zahraničných Maďarov / „Naši vojenskí velitelia sa nám posmievali kvôli národnosti“ / Medzi Komlóšom a Kasaperom hľadali olej, našli plyn
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25557-o-om-sme-pisali-44
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1423635107735461
O čom písali Ľudové noviny pred 10, 15, 20, 45 a 60 rokmi? (45)
„Čí chlieb ješ...“ - Slováci v Maďarsku viac jedia, ako čítajú / Kriticky o súčasnom stave niektorých slovenských inštitúcií / Šľachetná iniciatíva, prekvapujúco vydarené videofilmy v Číve / Tardošan Ignác Nagy pripravuje národopisnú výstavu / Väčšiu pozornosť oprávneným požiadavkám našich Slovákov!
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25580-o-om-sme-pisali-45
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1430749903690648
O čom písali Ľudové noviny pred 10, 15, 20, 45 a 60 rokmi? (46)
Ucelený obraz o menšinovom bytí Slovákov v Maďarsku / „Žiaľ, žiaľ, žiaľ mi je...“ - Zo zborníka na CD-platňu / „Ja vám narozprávam toľko hádke, keľko ľen chceťe“ / Maliar, filozof a básnik farieb a línií György Ruzicskay / Komu máme zveriť slovenskú ľudovýchovnú prácu?
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25618-o-om-sme-pisali-46
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1437016953063943
Čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi?
Sú pelikánie matky obetavé tak, ako sa o nich hovorí v legendách? Čo trápi vysokoškolákov v Budapešti a akú šancu majú ženy najbližších 50 rokov, že sa vydajú?
http://dikda.eu/co-sa-pisalo-v-novinach-pred-100-rokmi-20-26-augusta-1917/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1375910282507944
Pomaly sa „zjesenieva“ / Spomienka na popravu Márie Antoinetty / Chválospev na silu a statočnosť žien / Krádež 10 tisíc umelých zubov vo Viedni / Čo robí jedlo chutným a zdravým?
http://dikda.eu/co-sa-pisalo-v-novinach-pred-100-rokmi-27-augusta-2-septembra-1917/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1375910282507944
Vojaci v zákopoch jedli potkany a myši, či mäso z mrcín / Pivovary platia za burinu viac, ako za pšenicu / Ako sa vyspať do ružova? / Právo voliť a byť zvolení v Rusku
http://dikda.eu/co-sa-pisalo-v-novinach-pred-100-rokmi-3-9-septembra-1917/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1387546181344354
Korytnačie mäso aj s receptom / Miera inflácie na starých nohaviciach / Štrajk v tabakovej fabrike
http://dikda.eu/co-sa-pisalo-v-novinach-pred-100-rokmi-10-16-septembra-1917/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1387546181344354
V Čemeri služby Božie budú výlučne maďarské - Ako dosiahnuť pomaďarčenie celej slovenskej dediny / Kde bol v roku 1917 najstarší strom na Zemi / Príbeh nešťastnej ženy, ktorá si uvarila obed na tisíckorunáčke / Otcovia nezaopatrených detí majú byť umiestnení mimo dosahu nepriateľa
http://dikda.eu/co-sa-pisalo-v-novinach-pre-100-rokmi-17-23-septembra-1917/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1395894990509473
Bodnutie včelou je vynikajúcim liekom / V Rakúsku si už nové oblečenie ani obuv nik nekúpi bez špeciálneho potvrdenia / Od koho závisí dobrá výchova mládeže? / Lacné topánky /
http://dikda.eu/co-sa-pisalo-v-novinach-pred-100-rokmi-24-30-septembra-1917/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1397963056969333
Veda a umenie vojnu nevyhrajú, ale množstvo munície áno / Po vojne dočasne povoliť mnohoženstvo? / Minister navrhol zrušiť bezmäsitý deň
http://dikda.eu/co-sa-pisalo-v-novinach-pred-100-rokmi-1-7-oktobra-1917/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1404464359652536
Historický kalendár
17. novembra 1989
Začiatok Nežnej revolúcie: Na Václavskom námestí v Prahe sa konala študentská demonštrácia. Proti pokojnému sprievodu mestom na Národnej triede brutálne zasiahli komunistické bezpečnostné sily. Asi 500 ľudí utrpelo zranenia.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ne%C5%BEn%C3%A1_revol%C3%BAcia
https://www.facebook.com/oslovma/posts/850494661716178
Tublatanka: Pravda víťazí
http://www.youtube.com/watch?v=wuGC3VhPmgg
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/850491935049784/?type=3
15. novembra 2011
Zomrel v Bratislave historik Ladislav Deák, ktorý od roku 1962 pracoval ako vedecký pracovník v Ústave dejín socialistických krajín SAV. Hlavnou témou jeho bádania boli zahranično-politické problémy stredoeurópskych štátov a Juhoslávie v medzivojnovom období (1918-1939) a vzťahy medzi Československom a Maďarskom. Narodil sa 13. 1. 1931.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/572-slovensko-prilo-o-historika-ladislava-deaka
Ladislav Deák: Poznámky k demografii Slovákov v Maďarsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/573-poznamky-k-demografii-slovakov-v-maarsku
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/849812835117694/?type=3
14. novembra 1928
v Slovenskom Komlóši sa narodil básnik a zberateľ hmotnej kultúry Slovákov v Maďarsku Juraj Dolnozemský (vlastným menom Juraj Antal). V rodisku pôsobil ako predseda miestnej organizácie Zväzu Slovákov v Maďarsku a ako významný spolupracovník mesačníka Komlóšsky hlásnik. Bol zakladajúcim členom Združenia slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku, je čestným členom Spolku slovenských spisovateľov. Dielo - básnické zbierky: Večerný dážď (1988), Ťarcha páperia (1994), November (1995), Doma (1998), Vernosť (2002), V okovách času (2006), Živé korene (2013).
„Naše dejiny neodškriepiteľné zostávajú verné, / do spomienok pradávnych zakorenené, / po svete roztrúsené, spiace v cintorínoch, / zvučiace v tuhých rýmoch.” (Už aj preto) - „Veď vernosť dopredu nádeje ženie. / Ja pevne verím v novuzrodenie!“ (Budapeštianskym Slovákom) - „Úspechy si sami musíme vydobyť / v najhlbšom vnútri ochraňovať vernosti zlatú niť!“ (Zlatá niť)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/674176592681320/?type=1&theater
Literárny večierok pri príležitosti 85. narodenín Juraja Antala Dolnozemského - Prezentácia zbierky Živé korene (fotogaléria):
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.499366810162300.1073741865.147596498672668&type=3
10. novembra 1483
sa narodil nemecký teológ, kazateľ a reformátor, zakladateľ protestantizmu Martin Luther. Zomrel 18. 2. 1546.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/847708255328152/?type=3
2. novembra 2016
Zomrela učiteľka, krajanská pracovníčka, neúnavná organizátorka slovenských akcií v Békešskej Čabe Alžbeta Ančinová (1933-2016).
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1069330666499242/?type=3&theater
2. novembra 1938
- Prvá viedenská arbitráž
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prv%C3%A1_viedensk%C3%A1_arbitr%C3%A1%C5%BE
Slovensko prišlo o južné územie, Podkarpatskú Rus a časť severnej Oravy a Spiša...
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/884626-pred-76-rokmi-doslo-k-viedenskej-arbitrazi/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/844283872337257
1. novembra
Sviatok všetkých svätých
http://www.magnificat.sk/sviatok-vsetkych-svatych-a-pamiatka-zosnulych/
Ako sviatok vznikol?
http://zaujimavosti.net/blog/archiv/historicke/sviatok-vsetkych-svatych-tiez-dusicky-ako-sviatok-vznikol/
Halloween či Dušičky?
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/539-sviatok-vetkch-svatch-halloween-i-duiky
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1425988997500072
2. novembra
Spomienka na všetkých verných zosnulých (Dušičky)
Halloween či Dušičky?
Vplyv amerikanizácie
https://www.facebook.com/oslovma/posts/841502439282067
Lyrická prechádzka pilíšskym cintorínom
Pochovávať - sadiť! / Pokračovať, kde iní skončili / Spoločný jazyk / Naši starí - / Dvakrát umierajú... - Úryvky z básní slovenských autorov v Maďarsku - Alexandra Kormoša, Gregora Papučka, Imricha Fuhla a Gabriela Hattingera
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/162-literatura2-literatura2/1242-lyricka-prechadzka-piliskym-cintorinom
https://www.facebook.com/oslovma/posts/841505992615045
31. októbra 1943
v Pitvaroši sa narodil učiteľ, zbormajster, rádioamatér a politik Ján Šutinský
Náš dolnozemský polyhistor
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/156-kultura2-kultura2/619-uite-zbormajster-radioamater-a-politik
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1066694056762903/?type=3&theater
31. októbra 1948
v Békešskej Čabe sa narodil Matej Šipický
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/159-nazory2-nazory2/1092-genetik-mikrobiolog-a-pedagog-matej-ipick
Genetik, mikrobiológ, pedagóg a krajanský aktivista, vedúci Katedry genetiky a aplikovanej mikrobiológie na Debrecínskej univerzite a bývalý predseda Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/189/matej
Rozhovor s genetikom Matejom Šipickým:
http://www.luno.hu/index.php/archiv-luno-portal/archiv-publicistika/6669-rozhovor-s-genetikom-matejom-sipickym
M. Šipický Národnosti v štáte Maďarov - Kde je naše miesto?
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/604-narodnosti-v-tate-maarov-kde-je-nae-miesto
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1066275483471427/?type=3&theater
30. októbra 1918
- Martinská deklarácia ukončila manželstvo Slovákov s Maďarmi / „Ak si chcú Slováci uchovať svoju identitu, je nemysliteľné, aby sa tak stalo v štáte, kde tvoria majoritu Maďari. Najlepšie to konečne ukazuje aj tragický osud násilne pomaďarčenej polmiliónovej slovenskej menšiny v Maďarsku...“
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/547-martinska-deklaracia-ukonila-manelstvo-slovakov-s-maarmi
https://www.facebook.com/oslovma/posts/844274822338162
30. októbra 1958
sa narodil národnostný politik, trojjazyčný básnik Gabriel Hattinger-Klebaško (1958-2016) / 1958. október 30-án született Hattinger-Klebaskó Gábor, három nyelven alkotó költő, zenész, műfordító, publicista és nemzetiség-politikus.
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/1004269033005406
29. októbra 1957
v Kovačici sa narodil insitný maliar Ján Glózik
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1216-kovaicka-insita-rozbehla-sa-do-svetakovaicka-insita-rozbehla-sa-do-sveta-jan-glozik
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1065244856907823
28. októbra 1815
- v Uhrovci sa narodil národný buditeľ Ľudovít Štúr, vedúca osobnosť slovenského národného hnutia v polovici 19. storočia.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/842637222501922
28. októbra 1918
vznikol spoločný štát Čechov a Slovákov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vznik_%C4%8Cesko-Slovenska
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1063330930432549
28. októbra 1998
Zomrel Ján Sirácky - Historik, prekladateľ, priekopník v organizovaní kultúrnych stykov so zahraničnými Slovákmi. (*29. mája 1925)
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1285-historik-slovenskeho-vysahovalectva
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1422513724514266
27. októbra 1944
v Kysáči sa narodil profesorom Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade a Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici Michal Harpáň
http://www.slovackizavod.org.rs/licnosti/7019
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1063315217100787/?type=3&theater
27. októbra 1907
- v Černovej pri Ružomberku došlo k ozbrojenému stretu. Slovenskí obyvatelia obce chceli zabrániť vysväteniu nového kostola maďarským kňazom. / Roman Holec: Ospravedlnenie za tragédiu, ktorá si vyžiadala 15 mŕtvych a desiatky zranených, by nebolo produktívne.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/533-bolo-by-ospravedlnenie-za-ernovu-produktivne
Masakra v Černovej šokovala svet a odhalila národnostný útlak v Uhorsku
https://history.hnonline.sk/nove-dejiny/1051284-masakra-v-cernovej-sokovala-svet-a-odhalila-narodnostny-utlak-v-uhorsku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1062930373805938
26. októbra 1958
Zomrel v Berkeley (USA) popredný slovenský architekt svetového formátu Ladislav /Ladislaus Edward/ Hudec. Svoje najvýznamnejšie, architektonicky pôsobivé funkcionalistické diela vytvoril v Šanghaji, kde prežil, staval a tvoril takmer 30 rokov. - Narodil sa 8. 1. 1883 v Banskej Bystrici.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/1/ladislaus-edward-hudec
L. Hudec má prvú monografiu v rodnom jazyku
http://www.hlavnespravy.sk/svetoznamy-slovensky-architekt-l-hudec-ma-prvu-monografiu-v-rodnom-jazyku/156940
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1420704314695207/?type=3&theater
25. októbra 1996
Zomrel spisovateľ, publicista, scenárista a redaktor Vladimír Mináč, predseda Matice slovenskej. Medzi jeho najznámejšie diela patria napríklad romány Smrť chodí po horách, Dlhý čas čakania, Zvony zvonia na deň, Dúchanie do pahrieb. Narodil sa 10. 8. 1922.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Min%C3%A1%C4%8D
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/488801414552173/?type=3&theater
24. októbra 1992
Prehradenie Dunaja, ktoré si vyžiadalo budovanie sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros
http://www.vtedy.sk/prehradenie-dunaja-oktober-1992
Dôvody odporu Maďarska k vodnému dielu
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/871-dvody-odporu-maarska-k-vodnemu-dielu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1060748024024173
23. októbra 1956
Maďarsko si v týchto dňoch pripomína 61. výročie povstania z roku 1956, ktoré bolo rozdrvené sovietskymi tankami a prišli v ňom o život tisíce ľudí. Protikomunistické povstanie sa začalo 23. októbra 1956 demonštráciou na podporu protestov v Poľsku. - Proti tyranii, chudobe, cudzej okupácii a poručníctvu...
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/150-politika2-politika2/525-vroie-maarskeho-povstania-z-roku-1956
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1059498934149082
East-'56
https://youtu.be/wL5RpQuanUo
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1417818051650500
Michal Hrivnák: Corpus delicti
(Z rozpomienok na októbrové udalosti roku 1956)
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/163-literatura3-literatura3/578-michal-hrivnak-corpus-delicti-oktober-1956
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1059485810817061/?type=3&theater
O legende kestúckej republiky v roku 1956
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/165-historia2-historia2/1238-o-legende-kestuckej-republiky-v-roku-1956
A kesztölci köztársaság legendája
http://index.hu/kultur/klassz/1023.1022/
A kesztölci emberek ’56-os hősei
http://pestisracok.hu/kesztolci-emberek-56-os-hosei-akikrol-eloszor-mondtak-el-az-igazat/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1059495467482762
22. októbra 1915
100. výročie podpísania Clevelandskej dohody
Žiadali samostatnosť Čiech a Slovenska
https://sk.wikipedia.org/wiki/Clevelandsk%C3%A1_dohoda
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/840291582736486/?type=3
22. októbra 1919
Narodil sa v Svederníku maliar, grafik a ilustrátor Vincent Hložník, ktorého rozsiahle dielo sa stalo základom slovenského moderného výtvarného umenia. Zomrel 10. 12. 1997. - http://sk.wikipedia.org/wiki/Vincent_Hlo%C5%BEn%C3%ADk
https://www.facebook.com/ppszvz/photos/a.1375850852655677.1073741828.1375752655998830/1377415192499243/?type=3&theater
22. októbra 1937
sa narodil vo vojvodinskej Padine insitný maliar Ján Bačúr
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1-kultura1/625-insitn-maliar-jan-baur-sa-doiva-osemdesiatky
„Našiel som ti tému, tou je moje rodisko“
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4449/jan-bacur-vyznamny-insitny-maliar-z-padiny-sa-doziva-osemdesiatky
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1416253038473668
21. októbra 1757
Narodil sa slovenský filológ, prekladateľ, spisovateľ, novinár, redaktor a znalec vtedajšej slovenčiny a češtiny Štefan Leška. Zomrel v Malom Kereši (Kiskőrös) 25. februára 1818.
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Le%C5%A1ka
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1183403305091977
19. októbra 1918
Ferdinand Juriga ako jediný slovenský poslanec v uhorskom sneme predniesol prejav, v ktorom deklaroval právo Slovákov na sebaurčenie ako slobodného a rovnoprávneho národa.
http://www.oslovma.hu/index.php/en/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1011-sebaurovacie-pravo-pre-slovensk-narod
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1414525358646436/?type=3&theater
18. októbra 1984
V Nových Zámkoch zomrel rodák z Békešskej Čaby, ľudový básnik a prozaik, autor divadelných hier Ján Gerči (nar.: 17. 02. 1909). - Po skončení základnej školy pracoval ako robotník. Patril k najplodnejším ľudovým autorom. - Písať začal v roku 1931, najskôr po maďarsky. Niet oblasti kultúrneho a osvetového života v B. Čabe, do ktorej by v 30. a 40. rokoch 20. storočia nezasiahol svojimi nápadmi a tvorivou prácou. S jeho menom sa stretávame vo všetkých časopisoch, ktoré v oblasti B. Čaby vychádzali. - V roku 1947 sa presťahoval na Slovensko. Aj tu pokračoval v osvetovej činnosti. Vydal divadelnú hru v čabianskom nárečí Vyslúžená žena (1935), ktorú bratislavskí herci uviedli v rozhlase (1938); samostatnú zbierku básní vlastným nákladom pod názvom Zornička (1939). V rukopise zostali jeho ďalšie divadelné hry, filmová poviedka a román.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/838562026242775/?type=3
16. októbra 1710
Narodil sa v Dunajskom Klátove vojvodca, poľný maršal a hlavný veliteľ cisárskych vojsk bojujúcich proti Turkom Andrej Hadík, potomok slovenského zemianskeho rodu. Zomrel 12. 3. 1790.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Andrej_Hadik
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1052669124832063/?type=3&theater
16. októbra 1994
Zomrel v americkom Clevelande básnik a prekladateľ Karol Strmeň (vl. menom Karol Bekéni), predstaviteľ katolíckej moderny. (Ako deň úmrtia sa uvádza aj 15. alebo 21. október.) - Narodil sa 9. apríla 1921 v Slovenskom Mederi (dnes Palárikovo). - http://sk.wikipedia.org/wiki/Karol_Strme%C5%88
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/837814876317490/?type=3
15. októbra 1925
sa narodil osvetár, folklorista, národopisec a spisovateľ Štefan Lami (1925-2010) - Snáď najvýznamnejšia bola jeho osvetová činnosť. Zapojil sa do nej už v útlom veku. Bol významnou osobnosťou maďarského ľudového tanečného hnutia, tancoval vo viacerých profesionálnych tanečných súboroch. Aktívne sa zapájal aj do zberateľskej práce a vedeckého spracovania údajov o kultúre Slovákov v Maďarsku.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/126
Roky obetované kultúre
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/a_magyarorszagi_szlovakok_neprajza_1990/SLO/pages/008_roky.htm
Štefan Lami: Dedinské príbehy (1995)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/stefan_lami_dedinske_pribehy.doc
Štefan Lami: Ľudové rozprávky Slovákov v Maďarsku (1983)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/stefan_lami_ludove_rozpravky.doc
Štefan Lami: Rozprávky spod Pilíša (1982)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/stefan_lami_rozpravky.doc
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/659590024139977/?type=3
12. októbra 1874
sa v Gbeloch narodil katolícky kňaz, národovec, politik a publicista ThDr. Ferdinand Juriga. Na začiatku 20. storočia patril medzi dôležité postavy slovenskej politiky.
Ako prvý rečnil v Uhorskom sneme po slovensky
http://www.vtedy.sk/ferdinand-juriga-narodenie
F. Juriga: Žiadame sebaurčovacie právo pre slovenský národ!
http://www.oslovma.hu/index.php/en/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1011-sebaurovacie-pravo-pre-slovensk-narod
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1408488179250154/?type=3&theater
11. októbra 2001
Zrekonštruovaný most Márie Valérie cez Dunaj spájajúci Ostrihom so Štúrovom slávnostne odovzdali opäť do užívania za účasti premiérov oboch krajín, Mikuláša Dzurindu (SR) a Viktora Orbána (MR), ako aj komisára EÚ pre rozšírenie Güntera Verheugena.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Most_M%C3%A1rie_Val%C3%A9rie
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/657817087650604/?type=3&theater
9. októbra 1939
Narodil sa v Humennom slovenský spisovateľ a novinár žijúci v Maďarsku Oldřich Kníchal. - Prozaik, dramaturg, redaktor, zahraničný spravodajca, jazykový lektor, publicista, prekladateľ.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/5/oldrich-knichal
Kníchalove sebahľadanie
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/161-literatura1-literatura1/1405-kraovstvo-z-ineho-sveta-knichalove-sebahadanie
Beszélgetés Oldřich Kníchal író, műfordítóval
www.oslovma.hu/XXX/KnichalO.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1047432605355715/?type=3&theater
7. októbra 1869
7. októbra 1869 - Narodil sa v Kulpíne (Srbsko) architekt a staviteľ Milan Michal Harminc. Navrhol a naprojektoval také stavby ako napríklad stará a aj nová budova Slovenského národného múzea v Martine, evanjelické kostoly v Uhrovci a v Žiline, sanatóriá v Novom Smokovci či palác Tatra banky na námestí SNP v Bratislave. Zomrel 5. 7. 1964.
http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=58943
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1045727235526252/?type=3&theater
6. októbra
Maďarsko si dňom národného smútku pripomína aradských mučeníkov:
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-si-dnom-narodneho-smutku-pripomenulo-aradskych-mucenikov/153142/
Aradi vértanúk: http://hu.wikipedia.org/wiki/Aradi_vértanúk
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/478992828866365/?type=3&theater
5. októbra 1855
Zomrel v Budapešti prírodovedec, ornitológ a ichtyológ Ján Šalamún Petian (Petényi). Narodil sa 30. 7. 1799 v Ábelovej.
https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_%C5%A0alam%C3%BAn_Petian
Konferencia o Jánovi Šalamúnovi Petianovi
http://www.enviromagazin.sk/enviro2011/enviro2/13_konferencia.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1044257875673188/?type=3&theater
5. októbra 1864
Zomrel v Dolnej Strehovej maďarský básnik a dramatik Imre Madách, autor svetoznámeho poeticko-dramatického diela Tragédia človeka. Narodil sa 21. 1. 1823.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/610-z-rodiska-spisovatea-imricha-madaa
https://www.facebook.com/oslovma/posts/833159130116398
5. októbra 1897
Narodila sa v Báčskom Petrovci maliarka Zuzana Medveďová. Zomrela 11. 2. 1985.
http://www.slovackizavod.org.rs/licnosti/1721
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1044262715672704
4. októbra 1925
v Budapešti zomrel Michal Žilinský, významný uhorský historik, politik, autor životopisov, monografií a štúdií z cirkevných aj všeobecných dejín, spolupracovník Slovenských novín a „prouhorského“ časopisu Vlasť a svet
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1139-rozporuplna-osobnos-m-ilinsk-1838-1925
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1401994603232845/?type=3&theater
4. októbra 1931
Narodil sa v Šuranoch spisovateľ a autor literatúry faktu Laco Zrubec.
Priateľ Slovákov v Maďarsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1368-laco-zrubec-priate-slovakov-v-maarsku
Čitateľom približoval slovenské dejiny
http://www.teraz.sk/knihy/laco-zrubec-citatelom-priblizoval-slo/220700-clanok.html
Laco Zrubec v obraze regionálnej literatúry
http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/laco-zrubec/10410-clanok.html
http://www.books.sk/writer_card.jsp?id=204
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1043465462419096
4. októbra 1570
Narodil sa v Oradei (Rumunsko) ostrihomský arcibiskup, kardinál, náboženský spisovateľ a zakladateľ Trnavskej univerzity Peter Pázmaň (Pázmány), vedúca osobnosť rekatolizácie v Uhorsku. Zomrel 19. 3. 1637 v Bratislave.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Peter_Pázmaň
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1401997269899245/?type=3&theater
4. októbra 1760
Narodil sa vo Svätom kríži nad Váhom (dnes Považany) kardinál, náboženský spisovateľ Alexander Rudnai (Rudnay), ktorý sa otvorene hlásil k svojmu slovenskému pôvodu a patril k najvýznamnejším predstaviteľom prvej fázy slovenského národného obrodenia. Bol patrónom a aktívnym členom bernolákovského hnutia, zapojil sa do činnosti Slovenského učeného tovarišstva a zaslúžil sa o vydanie Bernolákovho 5-zväzkového Slovára a slovenského prekladu Biblie. Zomrel 13. 9. 1831.
„Slovák som, a keby som bol i na stolci Petrovom, Slovákom zostanem.“
Ostrihomskú baziliku dal postaviť Slovák
http://www.cas.sk/clanok/284286/arcibiskup-a-kardinal-alexander-rudnay-ostrihomsku-baziliku-dal-postavit-slovak.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/832746160157695
4. októbra 2011
bol založený portál oslovma.hu
http://www.oslovma.hu/index.php/sk
https://www.facebook.com/oslovma
https://twitter.com/oslovma
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1043568862408756/?type=3&theater
4. októbra 1957
bol založený jediný týždenník Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny (1996-2006) - Úryvky z diplomovej práce Z. Papučka
http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-publicistika/5752-zlatko-papucek-ludove-noviny-1996-2006-uryvky-z-diplomovej-prace
Zo svojich skúsenosti s tvorbou portálu luno.hu (Imrich Fuhl v r. 2010)
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/13/zo-svojich-skusenosti-s-tvorbou-portalu-lunohu
Portál luno.hu od 4. októbra 2004
http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-kaleidoskop/21922-dekada-portalu-www-luno-hu
Deň slovenských novinárov v Maďarsku
http://www.czsk.net/svet/clanky/svet/madarska_tlac.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1401553406610298
2. októbra 1867
Narodila sa v Polichne spisovateľka a dramatička Božena Slančíková-Timrava, popredná predstaviteľka kritického realizmu. Už svojou prvou novelou Skúsenosť vyvolala rozruch v národne orientovaných spoločenských kruhoch. Svoj kritický a realistický opis (bez pátosu) slovenskej reality predstavila aj vo svojich najznámejších dielach: Ťapákovci, Skon Paľa Ročku či Hrdinovia. Zomrela 27. 11. 1951.
Po stopách ságy rodu Slančíkovcov
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1205-jan-janovic-po-stopach-sagy-rodu-slanikovcov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/832742843491360
2. októbra 2012
Predsedovia vlád SR a Maďarska Robert Fico a Viktor Orbán v Mlynkoch spolu odovzdali do užívania Stredisko pilíšskych Slovákov / Ako sa vyvíjala kauza Mlynky? / Pilíšania, Slováci, toto ste chceli?
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/656-fico-s-orbanom-spolone-otvorili-slovensk-dom
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1401422196623419
29. septembra
Meniny má Michal
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/651141231651523/?type=3&theater
26. septembra
- Európsky deň jazykov vyhlásila Rada Európy počas Európskeho roka jazykov 2001
http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sk-SK/Default.aspx
https://www.facebook.com/oslovma/posts/829893240442987
26. septembra 1945
Zomrel maďarský hudobný skladateľ, klavirista, pedagóg a etnomuzikológ Béla Bartók / https://sk.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9la_Bart%C3%B3k / Zbieral a študoval ľudové piesne okolitých národov / 15.000 záznamov ľudových piesní z rôznych krajín, z toho asi 3200 slovenských / Kombinoval ľudovú a tradičnú hudbu s modernistickými postupmi, z čoho vznikali unikátne hudobné diela...
http://www.teraz.sk/magazin/vyrocie-umrtia-skladatel-bela-bartok/157379-clanok.html
Szoborcsoport Bartók Béláról Rákoskeresztúron:
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/190-archiv-magyarul-archiv-magyarul/546-szoborcsoport-bartok-belarol-rakoskereszturon
https://www.facebook.com/oslovma/posts/830058270426484
19. septembra 1953
v Bratislave umrel Ľudovít Jaroslav Hrdlička (narodil sa 15. 3. 1873 v Nadlaku) - Vynikajúci obranca národnostných práv dolnozemských Slovákov / Tŕňom v oku maďarským šovinistom / Obviňovaný z panslavizmu / Komlóšania sa chceli pripojiť k Rumunsku / Na kongrese menšín v Ženeve iba separátne
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1088-obviovan-z-panslavizmu-doil-na-slovensku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1031288030303506
17. septembra 1891
Zomrel vo Viedni fyzik, matematik a vynálezca v oblasti fotografie Jozef Maximilián Petzval. Ako prvý exaktne vypočítal konštrukciu fotografického portrétneho a krajinárskeho objektívu, objavil zákony, ktorými sa riadi optika a urobil matematický výpočet korekcie optických sústav. Narodil sa 6. 1. 1807 v Spišskej Belej.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Maximili%C3%A1n_Petzval
J. M. Petzval žil v XI. obvode Budapešti (v Novom Budíne), kde je po ňom pomenovaná ulica a nachádza sa tu aj pamätná tabuľa. - „Podmanil som svetlo, mám ho v hrsti, ale na svete je ešte stále veľa tmy.“
http://snn.sk/teraz_sk_99732/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/826108894154755
17. septembra 1861
Zomrela v Budapešti grófka Terézia Brunšviková (Brunswicková), organizátorka detských opatrovní a ženského hnutia. Bola zakladateľkou prvej dievčenskej priemyselnej školy v Uhorsku, propagátorka polytechnickej výchovy žien. Rozvinula zásady, obsah a metódy predškolskej výchovy škótskeho pedagóga S. Wilderspina. Narodila sa 27. 7. 1775 v Bratislave.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/826105327488445/?type=1
15. septembra
Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorú pápež Pavol VI. vyhlásil v roku 1966 za hlavnú Patrónku Slovenska.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sedembolestn%C3%A1_Panna_M%C3%A1ria
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1028197763945866/?type=3&theater
13. septembra 1831
Zomrel v Ostrihome kardinál Alexander Rudnay, uhorský prímas a veľký podporovateľ slovenských emancipačných (jazykových a kultúrnych) snáh. Narodil sa 4. 10. 1760.
„Slovák som, a keby som bol i na stolci Petrovom, Slovákom zostanem.“
Ostrihomskú baziliku dal postaviť Slovák
http://www.cas.sk/clanok/284286/arcibiskup-a-kardinal-alexander-rudnay-ostrihomsku-baziliku-dal-postavit-slovak.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/824223831009928
12. septembra 1855
v Békešskej Čabe zomrel Ján Haan, popularizátor prírodných vied a nových metód v poľnohospodárstve
Vyorali hlboké dolnozemské brázdy
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1127-haanovci-vyorali-hlboke-dolnozemske-brazdy
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1025966714168971/?type=3&theater
6. septembra 1828
Zomrel v Príbelciach evanjelický kňaz, historik, národovec a prírodovedec Daniel Petian.
Otec vrchov novohradských
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/960-juraj-natan-petian-otec-vrchov-novohradskch
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1020650244700618/?type=3&theater
2. septembra 1926
sa narodil národnostný politik a diplomat Juraj Bielik - Z Békešskej Čaby do Budapešti, Bratislavy a Prahy - Antifašistický front Slovanov / Zväz Slovanov v Maďarsku / Zväz demokratických Slovákov v Maďarsku - „Robili sme čo sa dalo, často aj napriek zákazom...”
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/153-politika1-politika1/1365-pred-90-rokmi-sa-narodil-juraj-bielik-1926-2008
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1009744329124543
Po Világoši bolo treba ešte veľa úsilia na ceste k národnej slobode
http://www.teraz.sk/kultura/po-vilagosi-bolo-treba-este-vela-us/287204-clanok.html
Slovenské toponymá v Maďarsku
http://szegediszlovakok.freeweb.hu/files/varia/slovnicek_toponym_v_Madarsku_hu_sk.htm
Slováci v Maďarsku
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/slovaci_v_madarsku/flash1/flash1.htm
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1412103028888669/?type=3&theater
Monitor / Zo slovenskej tlače - Jún-August 2017
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/152-aktuality2-aktuality2/1404-monitor-zo-slovenskej-tlae-jun-august-2017
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