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CSSM pripravená na parlamentné voľby
16. januára 2018 - (Tlačová správa CSSM / slovaci.hu)
Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) pripravená na parlamentné voľby / Volebný program / VZ CSSM na mimoriadnom zasadnutí schválilo kandidačnú listinu: 1. Anton Paulik, 2. Alžbeta Hollerová Račková, 3. Anna Komjáthiová, 4. Ondrej Kiszely, 5. Judita Lénártová Orliczká
Po vypísaní parlamentných volieb prezidentom Maďarska Jánosom Áderom Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku 16. januára 2018 usporiadalo svoje prvé tohtoročné zasadnutie. Na programe rokovania bolo schválenie volebného programu CSSM na volebné obdobie 2018-2022 a zostavenie kandidačnej listiny samosprávy. Právne predpisy upravujúce voľby sa nezmenili, takže nominačnou organizáciou národností, tak i slovenskej, sú aj v týchto voľbách celoštátne samosprávy. Kandidačnú listinu schvaľuje Valné zhromaždenie na základe návrhov svojich členov. Po jednohlasnom schválení volebného programu CSSM členovia VZ rozhodli o tom, že - podobne ako v predchádzajúcich voľbách - CSSM zostaví 5-miestnu listinu. Poslanci, ktorí sa v národnostných voľbách v roku 2014 dostali do VZ z dvoch celoštátnych listín, navrhovali svojich kandidátov na jednotlivé miesta listiny. K navrhovaným kandidátom sa členovia VZ vyjadrovali tajným hlasovaním. Na základe výsledkov hlasovania vznikla nasledujúca listina: 1. Anton Paulik, 2. Alžbeta Hollerová Račková, 3. Anna Komjáthiová, 4. Ondrej Kiszely, 5. Judita Lénártová Orliczká. Listina nadobudne platnosť po jej oficiálnom predostrení a registrácii Národnou volebnou komisiou.
Volebný program CSSM na obdobie 2018-2022
Najdôležitejším cieľom Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku v nasledujúcom parlamentnom cykle je prostredníctvom parlamentného hovorcu slovenskej národnosti vyvíjať úsilie v záujme toho, aby právne a inštitucionálne prostredie Maďarska čo najvernejšie odrážalo národnostnú pestrosť krajiny s dôrazom na prítomnosť slovenskej komunity v našej vlasti. V záujme splnenia vyššie stanovených všeobecných cieľov považujeme za potrebné/ú:
- vyvíjať úsilie v záujme plnenia cieľov slovenských komunít na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni,
- modifikáciu národnostného zákona na základe návrhu Združenia celoštátnych národnostných samospráv,
- modifikáciu volebného zákona s ohľadom na spôsob voľby národnostných poslancov resp. hovorcov,
- preskúmanie relevantných zákonov (napr. školský zákon, vysokoškolský zákon, zákon o matrikách a osobných dokladoch, zákon o verejných službách, zákon o samosprávach atď.) a ich zosúladenie s národnostným zákonom,
- preskúmanie relevantných zákonov a vládnych nariadení z hľadiska ich súladu s prijatými medzinárodnými záväzkami Maďarska - Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov, Rámcová dohoda o ochrane národných a etnických menšín atď.,
- ďalšie zvyšovanie finančných zdrojov pre národnostné aktivity v záujme zlepšovania podmienok fungovania slovenských spolkov, samospráv a inštitúcií,
- zmenu spôsobu financovania národnostných samospráv v záujme zníženia administratívneho zaťaženia samospráv pri využívaní a vyúčtovaní zdrojov (normatívna podpora),
- aby v súlade s odporúčaniami niektorých menšinových zmiešaných komisií v organizačných zložkách ministerstiev relevantných pre národnosti (školstvo, národnostná politika, kultúra, rovnosť šancí) boli zabezpečené adekvátne personálne podmienky a bolo zamestnaných viac odborníkov pochádzajúcich z kruhov národností,
- preskúmanie základných dokumentov štátnych inštitúcií v oblasti školstva a kultúry z hľadiska zastúpenia problematiky národností v okruhu ich činnosti - zlepšenie finančného a personálneho postavenia národnostných redakcií verejnoprávnych médií,
- preskúmanie zákona o registroch hodnôt a jeho modifikáciu v záujme zviditeľnenia hodnôt, ktorými národností prispeli do bohatstva našej krajiny.
Kto je kto na listine CSSM
Anton Paulik - absolvent odboru histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, zakladajúci predseda Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku, dlhoročný pracovník verejnej správy, expert pre národnostné záležitosti.
Alžbeta Hollerová Račková - absolventka odboru žurnalistiky Filozofickej fakulty univerzity Komenského v Bratislave, bývalá šéfredaktorka Ľudových novín, niekdajšia predsedníčka Kultúrneho výboru CSSM (1998-2006), súčasná predsedníčka CSSM.
Anna Komjáthiová - absolventka odboru slovakistiky Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti, dlhoročná členka umeleckých súborov Rozmarín vo Veňarci a Lipa v Budapešti, prvá predsedníčka slovenskej samosprávy XX. obvodu Budapešti, členka kuratória Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku.
Ondrej Kiszely - absolvent odboru slovakistiky Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti, vonkajší člen Kultúrneho a mládežníckeho výboru CSSM, člen Čabianskej organizácie Slovákov, predseda Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku.
Judita Lénártová Orliczká - ekonómka, absolventka odboru lesníctva Technickej univerzity vo Zvolene, dlhoročná členka umeleckého súboru Veľká Bukovinka, členka Slovenskej samosprávy v Répášskej Hute a Finančného výboru CSSM.
Predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková: Stránky našich dejín
Pomôžte, aby sme mohli dejiny slovenskej komunity v Maďarsku ešte dlho písať. Po slovensky a spoločne!
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/25807-stranky-na-ich-dejin
Soros kandiduje? Veľa Maďarov si to myslí
1. februára 2018 - (Ivan Drábek - Pravda)
V tom prieskume bol chyták, ale aj tak je zarážajúce, že až dve tretiny opýtaných Maďarov berie ako hotovú vec, že George Soros, americký miliardár maďarsko-židovského pôvodu, ide so svojou stranou kandidovať v parlamentných voľbách vo svojej starej vlasti. Agentúra Policy Agenda na reprezentatívnej vzorke tisíc respondentov skúmala, ako voliči odhadujú šance na volebné víťazstvo vymyslenej strany. K hypotetickej otázke „Môže podľa vás Strana Georgea Sorosa (SGS) vyhrať jarné parlamentné voľby?” dostali opýtaní štyri možnosti: „áno, vyhrá voľby”, „nie, nevyhrá voľby”, „nie, nekandiduje vo voľbách” a „neviem”. Najviac, 64 percent odpovedajúcich tipovalo, že Sorosova strana nevyhrá, dve percentá, že zvíťazí, desať percent nevedelo odpovedať a iba 24 percent sa nenechalo nachytať a správne uviedlo, že Sorosova strana nekandiduje. Dohromady teda až 66 percent vychádzalo z toho, že na hlasovacom lístku bude figurovať aj SGS. Podľa vyjadrenia agentúry v prieskume jej rozhodne nešlo o to, aby z voličov spravila hlupákov. „Naším cieľom bolo ukázať, ako hlboko dokáže vniknúť pod kožu vládna propaganda, keď podstatná časť odpovedajúcich bez váhania prijme ako fakt existenciu Sorosovej strany napriek tomu, že na jej popretie má ako tretiu v poradí k dispozícii správnu zápornú odpoveď,” citoval zo stanoviska agentúry spravodajský portál ZOOM. Maďarov čakajú v apríli voľby, kampaň je v plnom prúde, a Sorosova tvár hľadí do ulíc zo stoviek bilbordov po celej krajine. Vládna propagandistická mašinéria z neho vyrobila hlavného nepriateľa vlasti, ktorý chce Maďarsko kolonizovať masami moslimských prisťahovalcov a pripraviť krajinu o jej národnú a kresťanskú identitu. Len za minulý rok kabinet Viktora Orbána minul na antisorosovskú propagandu z peňazí daňových poplatníkov sto miliónov eur, takmer polovicu sumy vyčlenenej na verejnoprospešné informačné kampane. Predvčerom Orbánov Fidesz uviedol nový príspevok do boja proti Sorosovi, platený tentoraz už zo svojej straníckej kasy: bilbord, na ktorom sa newyorský burzový špekulant objíma s lídrami opozičných strán. „Pre opozičných lídrov je vôľa Sorosa prvoradá. Sú pripravení uskutočniť Sorosov plán: strhli by hraničnú zábranu a usadili by tu prisťahovalcov. Preto darmo pôsobia beznádejne nemohúco, aj tak sú nebezpeční. Na túto hrozbu odteraz budeme upozorňovať týmto plagátom,” predstavil veľkoplošnú koláž s piatimi postavami na webovej stránke Fideszu jeho komunikačný riaditeľ Balázs Hidvéghi. George Soros opakovane poprel, že by mal v pláne dopraviť do Európy milióny moslimských prisťahovalcov. Orbánova vláda mu napriek tomu tento zámer, označovaný ako „Sorosov plán”, neochvejne pripisuje. Hoci svojho času Soros kritizoval výstavbu protimigračného plota na hraniciach Maďarska so Srbskom a s Chorvátskom, verejne nevyzýva na jeho zbúranie. Maďarské opozičné strany zrušenie hraničnej zábrany z ostnatého drôtu tiež nenavrhujú. V atmosfére, keď štátne a provládne médiá udržiavajú verejnosť v permanentnom strachu pred nájazdmi moslimských hord, by to napokon pre ne bola istá politická samovražda.
Orbán už vie, kedy ho znova zvolia
12. januára 2018 - (ik - Pravda)
Prezident odštartoval maratón, ktorý Fidesz môže začať od tridsiateho kilometra. Takýto titulok dal spravodajský portál týždenníka HVG včerajšej maďarskej správe dňa. Hlava štátu János Áder vypísal parlamentné voľby, do ktorých ide strana premiéra Viktora Orbána ako neohroziteľný favorit, na 8. apríla. Zvolený dátum nikoho neprekvapil. Nielen preto, že voliť v prvej polovici apríla je v Maďarsku tradíciou. Posledné štyri razy Maďarov povolali k volebným urnám v podobnom termíne. Rozhodujúce však podľa analytikov bolo, že Orbánovi to takto vyhovuje a Áder, jeho dlhoročný priateľ a stranícky spolubojovník, to dobre vie. „Pre Fidesz je z hľadiska mobilizácie najlepšie načasovanie, keď sa volí po Veľkej noci a pred prvomájovými oslavami. Premiér Orbán môže ešte vyťažiť pre kampaň potenciál skrývajúci sa v najväčšom kresťanskom sviatku, môžu zaznieť odporúčania z kazateľníc, zároveň je to však ešte pred majálesmi, veľkým sviatkom ľavice,” povedal pre denník Népszava politológ Zoltán Ceglédi, podľa ktorého prezident Áder zostáva aj napriek pozastavenému straníckemu členstvu fideszáckym politikom a termín preto zvolil tak, aby vyhovoval jeho strane. Šéfanalytik ústavu Political Capital Attila Juhász za vypísaním čo najskoršieho termínu vidí aj ďalší zámer. „Vládnuca strana nemala záujem poskytnúť viac času opozičným stranám, ktoré meškajú s dohodou o volebnej spolupráci,” povedal pre Népszava. Nejednotná ľavicová a liberálna opozícia napriek proklamovanému zámeru spojiť sily sa vo volebnej koordinácii zatiaľ skutočne nedostala ďaleko. A tak hlavným vyzývateľom Fideszu sa stávajú nacionalisti z Jobbiku, ktorí sa z pravého kraja politickej scény tlačia čoraz viac do stredu. Ani oni však nemajú šancu ohroziť vopred isté víťazstvo Fideszu. „Otázkou nie je, či Fidesz zvíťazí, ale či dosiahne jednoduchú alebo ústavnú väčšinu,” povedal pre agentúru Bloomberg Attila Tibor Nagy, analytik Centra pre spravodlivú politickú analýzu. „Nevidím žiadnu hrozbu zo strany opozície, ktorá sa sústredí na boj medzi sebou o najlepšiu pozíciu za víťazom,” dodal. Podľa prognózy portálu Kozvelemenykutatok.hu, ktorá vychádza zo siedmich prieskumov rôznych agentúr uskutočnených koncom minulého roku, Fidesz môže získať až 52 percent odovzdaných hlasov, čo je o sedem percentuálnych bodov viac, ako získal v roku 2014. Vtedy to Orbánovej strane vystačilo na obhajobu ústavnej väčšiny z roku 2010, pravda, neskôr v doplňovacích voľbách o túto tesnú dvojtretinovú väčšinu prišla. Jobbik sa momentálne chystá voliť 17 percent rozhodnutých voličov, kým socialistov, ktorí boli do roku 2010 pri moci, len 11 percent. Volebná kampaň sa má začať 50 dní pred voľbami, čiže 17. februára. Podľa Ceglédiho však kampaň v prospech Fideszu je v skutočnosti už dávno v plnom prúde. „Od roku 2010 žijeme v permanentnej vládnej kampani od januára do decembra,” hovorí v narážke na daňovými poplatníkmi financované takzvané národné konzultácie. V rámci nich vláda rozosiela dotazníky všetkým občanom s účelovo formulovanými otázkami a pýta sa na ich názor napríklad na údajný nátlak Bruselu na Budapešť, či na fiktívny plán miliardára a filantropa Georgea Sosorosa, ktorý sa podľa Orbánovho kabinetu chystá kolonizovať Maďarsko masami moslimských prisťahovalcov. „Nie je pravda, že by išlo o nejakú neutrálnu verejnoprospešnú informačnú kampaň,” tvrdí Ceglédi. „Nie je náhoda, že vládna „informačná“ kampaň už aj oficiálne splýva s prvkami straníckej kampane,” dodal.
Modlime sa za Poliakov
12. januára 2018 - (Zuzana Kepplová - Sme)
Samozrejme, že nás vytáča Orbánovo výpalníctvo - ak nepošlete ďalšie prachy, môžeme sa otočiť k Číne. Hulvátstvo, ktoré majú jeho voliči za zdravé stredoeurópske sebavedomie. Štve nás, že si z Visegrádu robí svoju skupinku. A ponúka sa ako hovorca všetkých európskych renegátov. Zápasnícke sebavedomie nízkeho muža z neho robí „podívanú” na celom kontinente. Zástupy profesorov vysvetľujú fenomén Orbán na konferencie. A rozčuľuje nás, keď sa poľskí svätuškári tvária, že čo nie je národno-konzervatívne, je prelezené červami komunizmu a treba to amputovať. To všetko je na porazenie, aj predstierané nepochopenie, o čom je deľba moci - Babiš to nepredstiera, skutočne netuší. To ťahanie občanov smerom k vláde jednej strany či jednej politickej sily, akože to takto bude jednoduchšie, také ľudové alebo útulne firemné. No ani rozčúlenie nezakladá dôvod, prečo by sme mali Poliakov, Maďarov a čoskoro možno aj Čechov posielať kamsi. Pomáhate tým jednak názorom na západ od nás, ktoré vravia, `nikdy neboli súci na demokraciu, nech si zbúchajú vlastný systém, my im to platiť nebudeme'. Len dodávate muníciu tým, čo veria, že sme akosi od kosti iní, a to sa ukazuje aj na našej politike. Niektorí stredoeurópski politici si túto teóriu vzali k srdcu a začali prikladať pod kotol. Vykrikujú, ako nás nerešpektujú v Bruseli, ako naše záujmy musia ísť do pozadia, že my sme im len na lacnú robotu. Že ak nebudeme na hulváta hrýzť - ako Orbán - nič nedosiahneme. Že musíme hrať tvrdšie a mimo pravidiel. No takýto prístup je len výrazom tých najhlbších komplexov a priznaním neschopnosti. My však nepotrebujeme iné - vlastné - pravidlá. Žiadny systém na prvú - kto vyhrá voľby, berie všetko. Ak zvolené vlády nedokážu v danom systéme uspieť, je to ich zlá vizitka. Nech to neváľajú na národ, že sme chudáčikovia pomalší, že sme celkom iní a treba nám dajakú liberálnu demokraciu, ktorú si páni pri moci ušijú na svoje potreby. Aj nám sa už raz „podarila” taká vláda. Už sme počuli, že „ak nás nebudú chcieť na Západe, obrátime sa na Východ”. Ohýbali sa pravidlá, trucovalo sa. Vládcovia sa tvárili, že oni sú Slovensko. O to viac by sme mali držať susedom palce. Aby to dali aj napriek vládam, ktoré ich rozoštvávajú a podceňujú.
Ako sa bohatne s pomocou Putina a Orbána
31. januára 2018 - (Peter Morvay - Denník N)
Kirill Šamalov urobil strašnú chybu - rozviedol sa s Putinovou dcérou Katerinou Tichonovovou. Vďaka manželstvu sa Šamalov rýchlo vyšvihol medzi najbohatších Rusov. V roku 2015 odhadoval Reuters spoločný majetok manželov na asi dve miliardy dolárov, najmä v akciách energetických firiem. S koncom manželstva však pre Šamalova skončili i krásne časy - chudák je opäť „len” jedným z vedúcich manažérov ropnej spoločnosti Sibur, u ktorej pracoval pred zásnubami s Putinovou dcérou. Musel sa vzdať svojich akcií, ktoré výhodne získal vďaka svokrovi a na ktoré mal nárok iba ako člen vládnuceho klanu. Razom prišiel o väčšinu svojho majetku. Prípad si všimli nezávislé maďarské noviny 444.hu a prezentovali ho ako varovanie pre Istvána Tiborcza. Dotyčný sa v Maďarsku tiež stal známym potom, ako sa za neho v roku 2013 vydala Ráhel, najstaršia dcéra premiéra Viktora Orbána. Kvôli tomu sa napríklad z verejných peňazí okamžite opravili dlho zanedbávané cesty vedúce k haciende rodiny Tiborczovcov, kde sa konala svadobná veselica. Podstatné však je, ako sa Tiborczovci zázračne darí odvtedy, čo je Orbánovým príbuzným vyhráva jednu verejnú zákazku za druhou. Aj keď to vždy nejde bez problémov. OLAF, Európsky úrad pre boj s podvodom, navrhuje vyžiadať si späť od Maďarska 43,7 miliónov eur, ktoré vraj dostali Tiborczove firmy z európskych dotácií podvodom. Oba prípady sú zaujímavé aj preto, lebo vysvetľujú, prečo sa na novom americkom zozname, ktorý vraj bude základom pre ďalšie sankcie, ocitlo toľko ruských podnikateľov. Nedoplatili na to, že sú bohatí, ale na to, ako k svojmu bohatstvu prišli. V Putinovom Rusku nezbohatnete, ak nie ste súčasťou vládnuceho klanu alebo aspoň jeho poslušným služobníkom a podporovateľom. Orbánovo Maďarsko ešte nie je tak ďaleko, môžete v ňom byť aj poctivým nezávislým podnikateľom, ale priestor pre takýchto ľudí sa rýchlo zužuje. Sankcie voči najbohatším Rusom nie sú nespravodlivé, práve naopak, zasahujú diktatúru na veľmi citlivom mieste. Musel sa vzdať akcií, ktoré výhodne získal vďaka svokrovi a na ktoré mal nárok iba ako člen vládnuceho klanu.
Nedostatok európskeho IQ
31. januára 2018 - (Robert Škopec - Pravda)
Mnohí pozorovatelia označovali pravicovo-extrémistické maďarské politické hnutie Jobbik ešte pred tým, ako sa z nej stala „strana ľudová,” aj za stranu neonacistickú. Podľa rozšírenej mienky ju však následne Orbánov Fidesz prakticky obral o program. Jeho preferencie ďalej rástli, kým Jobbiku výrazne klesajú. Ako označiť terajší program vládnej strany Fidesz? Najuznávanejší opozičný intelektuál György Konrád je voči politike Viktora Orbána ešte kritickejší. Už dávnejšie ju označil neveľmi lichotivým výrazom „országbutító”, čo je jeho vlastný novotvar. Znamená to niečo ako „ohlupovač národa”. Konrádove názory, uverejnené v jeho novej autobiografii a v rozhovore pre týždenník HVG, vyvolali veľké diskusie v médiách. Tvrdí, že „v dôsledku subtílnych procesov” bude musieť Orbán, ak nechce skončiť ako bývalý rumunský prezident Nicolae Ceausescu, utiecť z politiky. Na čo naráža, pochopíme z úryvku vystúpenia predsedu Združenia maďarských židovských náboženských obcí (Mazsihisz) Andrása Heislera pri príležitosti 73. výročia oslobodenia budapeštianskeho geta sovietskou armádou (1945): „Teraz, keď je nenávisť v Európe opäť na vzostupe, treba slušne pripomínať, že nenávisť zničí všetko okolo seba a skôr či neskôr zničí aj tých, ktorí ju šíria. Dejiny už ukázali, ako sa v priebehu niekoľkých desaťročí obyčajná krčmová nenávisť voči Židom zvrtne na najväčšiu historickú kataklizmu. Nestačí deklarovať nulovú toleranciu voči nenávisti. Na tomto poli sú potrebné skutky.” V súvislosti s bojom proti vplyvu Georgea Sorosa, ktorý Orbán postavil do jadra predvolebnej kampane strany Fidesz, citovaný András Heisler o. i. pre britský denník Financial Times uviedol, že protisorosovské bilbordy majú „toxický odkaz”, podobný tomu z čias holokaustu a pochodovania nacistov vo vtedajšej Budapešti. Stálo to životy viac ako 565-tisíc maďarských Židov. Orbán, podobne ako všetci etnickí nacionalisti, cíti potrebu bojovať proti údajným zahraničným nepriateľom, uviedol britský denník. Aj hovorca Jobbiku Ádám Mirkóczki ostro kritizoval premiérovú politiku. Uviedol, že Fidesz hrá nebezpečnú hru, pretože nemalú časť maďarských médií považuje za nepriateľov. Vládny zámer si interpretuje ako cestu k zakázaniu všetkých názorových politických prúdov, ktoré by nevyhovovali Fideszu. Je to však snaha márna, lebo aj opozičné názory si nájdu cesty k maďarským voličom. Záverom dodal, že „tak, ako sa zrútilo veľké sovietske impérium, zrúti sa aj terajšie vládne impérium v Maďarsku”. Podlá prieskumov verejnej mienky by si okolo 70 percent opýtaných prialo zmeny vládnej politiky. Problémom pred aprílovými parlamentnými voľbami zostáva politická roztrieštenosť opozičných strán. Bude záležať najmä na Maďarskej socialistickej strane (MSZP), Demokratickej koalícii expremiéra Ferenca Gyurcsánya, ako aj na novo sa profilujúcej strane Jobbik, ako využijú čas, ktorý zostáva do volieb. Skepsa je však na mieste. Neúmerne veľká časť už stabilne rozhodnutých voličov je tradične náchylná opäť uveriť v zázračný liek „kresťanského nacionalizmu”, ktorý im sugeruje vládna strana Fidesz. Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru Imre Kertész, ktorý podobne ako György Konrád dlho žil a pracoval v Nemecku, vo svpjej knihe Posledná krčma vyslovuje názor, že problémy Maďarska s Európskou úniou spôsobuje z veľkej časti „nedostatok európskeho IQ”.
Komentár Daga Daniša: Maďari žiadajú územnú autonómiu
Sté výročie Trianonu / Historická skúsenosť / Pozor na SMK
10. januára 2018 - (Dag Daniš - aktuality.sk)
„Pokoj zbraní” v maďarskej menšinovej politike sa zrejme pomaly končí. Na stôl sa tlačí požiadavka maďarskej autonómie. Vrátane tej územnej. Najradikálnejšie požiadavky predložili maďarské menšinové strany v Rumunsku. Podpísali spoločný program, v ktorom požadujú územnú, administratívnu a kultúrnu autonómiu v Sedmohradsku. Pre Rumunov je kontroverzná a neprijateľná najmä územná autonómia. Doteraz ju požadovali len nacionalisti. Po novom je oficiálnym programom všetkých troch maďarských menšinových strán (vrátane občiansko-liberálnej). V tejto hre pritom nejde len o Rumunsko. Problém bude širší. Maďarskí nacionalisti majú podobný apetít aj v ďalších krajinách. Vrátane Slovenska. V rokoch 2018-2020 sa zrejme maďarské menšiny začnú radikalizovať. Zbraňou, ktorú použijú, bude stupňovanie autonomistických plánov. Vlastne, v tomto prípade nejde len o predpoveď. Už sa to deje. Nielen v Rumunsku, kde Maďari žiadajú územnú autonómiu. Podobné požiadavky mali aj ukrajinskí Maďari, podporovaní Orbánom (až pod tlakom sa musela jeho vláda opraviť, že nehovorila o územnej autonómii, ale politickej). Hlavné dôvody maďarskej mobilizácie sú dva. Prvým je tzv. „veľkomaďarská politika” Orbánovej vlády. Je zameraná na podporu autonómie pre všetky maďarské menšiny v strednej a východnej Európe (Rumunsko, Srbsko, Ukrajina, Slovensko) a na dvojaké občianstvo, spojené s volebným právom v Maďarsku. Pre Orbánovu vládu to bude jedna z hlavných predvolebných tém v roku 2018. A zrejme aj povolebných, keďže sa očakáva jeho jednoznačné víťazstvo. Druhým dôvodom sú veľké okrúhle výročia. V roku 2018 si Maďarsko pripomenie sté výročie straty Sedmohradska a ďalších „maďarských území”, vrátane južného Slovenska... V roku 2019 bude sté výročie Versaillskej mierovej konferencie. V roku 2020 zas sté výročie Trianonskej dohody, ktorá potvrdila likvidáciu Uhorska a nové hranice Maďarska. Maďari všetky tri udalosti (v konečnom dôsledku jednu) vnímajú ako „storočnú krivdu”, keďže povojnové prekresľovanie hraníc bolo veľkorysé k víťazom (medzi ktorými bolo aj Československo, Rumunsko a Srbsko). A prísne k porazeným. Dnes žije približne päť miliónov Maďarov - približne tretina - mimo Maďarska. Maďarom treba uznať, že majú právo volať po politickom riešení. Napríklad po ochrane maďarských menšín. Slováci, Ukrajinci a Rumuni však majú právo určiť jasnú červenú čiaru, ktorú Orbán a „jeho” menšiny nesmú prekročiť. Hranicou by mala byť územná autonómia - ako celkom neprijateľný princíp. Zlú historickú skúsenosť totiž nemajú len Maďari či sudetskí Nemci. Majú ju aj Česi a Slováci. Pre česko-slovenskú politickú tradíciu bolo a je slovo autonómia tabu. A oprávnene. Pretože požiadavky na územnú autonómiu viedli veľmi rýchlo k separatizmu a rozkladu štátu (čo platilo aj v prípade autonómie Slovenska). Za prvej Československej republiky žiadali autonómiu a následne právo na sebaurčenie sudetskí Nemci aj slovenskí Maďari. Ich požiadavky vrcholili začiatkom roku 1938. Výsledok: po Mníchovskej dohode sa sudetskí Nemci pripojili k Tretej ríši a po Viedenskej arbitráži Maďarsko anektovalo celé južné Slovensko (plus Košice). Kto by chcel namietať, že vtedy išlo o choroby 20-teho storočia, ktoré sú dnes prekonané, tomu treba pripomenúť, ako dopadli autonómne oblasti v Kosove či na Kryme. A ako to dnes vyzerá v Katalánsku... Jednoducho: špeciálne autonómne územia sú vždy spojené s rizikom separatizmu. O výsledku rozhodujú pomery síl, nie paragrafy domácej ústavy či medzinárodného práva. Na Slovensku je, našťastie, situácia pokojnejšia ako v Rumunsku. Bugárov Most a Dankova SNS sa objímajú v jednej vláde. Fico a Orbán sa rešpektujú. Problém však nenápadne rastie bokom od hlavnej scény. Menšinovým spojencom Orbána nie je Most (ktorý vnímajú ako národného zradcu), ale SMK. Strana, ktorá rastie. A ktorá si po roku 2011 celkom otvorene zapísala do programu autonómiu - školskú, kultúrnu a regionálnu. „Menšinová autonómia nie je pre Slovensko hrozbou, ale riešením”, tvrdil v roku 2011 Berényi. Až v roku 2016 SMK slovo autonómia diplomaticky vypustila z programu. Presnejšie: vyradila ho len zo slovníka a v programe ho prefarbila na prijateľnejší termín „samospráva”. Politický obsah však ostal rovnaký. SMK, podporovaná Orbánom, chce presadiť regionálnu menšinovú „samosprávu”. Asi by bolo naivné predpokladať, že mobilizácia maďarských menšinových strán, poháňaná vládou v Budapešti, obíde práve Slovensko. Inými slovami: keď tu budú Matovič a Sulík v najbližších rokoch veselo skákať po „zlom Bugárovi” a spoliehať sa na „dobrú SMK”, mali by zvážiť všetky dôsledky. A určiť si podmienky a hranice prípadnej spolupráce. Aby ich potom nezaskočila taká nepríjemná drobnosť, ako jej cena.
Maďarská vláda chystá protiimigračné zákony
22. januára 2018 - (Rozhlasová stanica Slovensko / Gregor Martin Papucsek)
Maďarská vláda predloží do parlamentu ďalšie zákony s názvom Stop Soros. Urobí tak už vo februári, teda ešte pred aprílovými parlamentnými voľbami. V týchto dňoch mala premiéru v priebehu roka už tretia rozsiahla antisorosovská kampaň, ktorá sa vysielala cez víkend každú hodinu pred správami v takzvaných verejnoprávnych médiách. V šote sa hovorí, že záplavu migrantov maďarský plot zastavuje, no George Soros ho chce zbúrať a priviesť ďalšie milióny z Afriky a Blízkeho východu. Je to nebezpečné. Sorosov plán treba prekaziť preto. V sprievode tejto vládnej reklamy vládni politici začali ešte masívnejšiu kampaň. Šéf premiérovho kabinetu vo funkcii ministra Antal Rogán napríklad v rozhlase priznal, že vláda už má zoznam tých mimovládnych organizácií, ktoré spolupracujú s Georgom Sorosom. Spomínané organizácie na vládnom čiernom zozname, napríklad helsinský výbor, sú zaujímavé preto, lebo vláda chce v novom balíku zákonov vyrúbiť dvadsaťpäťpercentnú osobitnú daň na finančnú podporu pre nich zo zahraničia, teda aj od Georga Sorosa.
Dá sa vymeniť Orbán? Len tretina Maďarov verí, že áno
https://svet.sme.sk/c/20749648/da-sa-vymenit-orban-len-tretina-madarov-veri-ze-ano.html
Kurz kritizoval Orbána
Kurz po schôdzke s Orbánom: Systém prerozdeľovania utečencov nefunguje
http://www.teraz.sk/zahranicie/kurz-po-schodzke-s-orbanom-system-pr/305745-clanok.html
Maďarský parlament riešil tajné prijatie migrantov. Vládny Fidesz zasadanie odignoroval
https://hnonline.sk/svet/1684463-madarsky-parlament-riesil-tajne-prijatie-migrantov-vladny-fidesz-zasadanie-odignoroval
Ľ. Olach: Cítil som povinnosť napísať knihu o Vavrovi Šrobárovi
http://www.24hod.sk/l-olach-citil-som-povinnost-napisat-knihu-o-vavrovi-srobarovi-cl564159.html
Maďarská vláda umožní v predvolebnej kampani zdaniť reklamné plochy
https://www.aktuality.sk/clanok/558308/madarska-vlada-umozni-v-predvolebnej-kampani-zdanit-reklamne-plochy/
Maďarsko-slovenská interaktívna mapa ponúkne lokality na pozorovanie vtákov
https://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/456040-madarsko-slovenska-interaktivna-mapa-ponukne-lokality-na-pozorovanie-vtakov/
Artúr Görgei: Spišský Nemec, hrdina a zradca maďarského národa
https://zurnal.pravda.sk/portret/clanok/456476-artur-gorgei-spissky-nemec-hrdina-a-zradca-madarskeho-naroda
Budapešť sa mení na hlučné „párty“ mesto. Domáci to chcú zmeniť
https://www.aktuality.sk/clanok/559418/budapest-sa-meni-na-hlucne-party-mesto-domaci-to-chcu-zmenit/
Spolupráca Slovenska a Maďarska v oblasti obrany je nadštandardná
- zhodli sa ministri Gajdoš a
Simicskó
https://www.mod.gov.sk/41224-sk/spolupraca-slovenska-a-madarska-v-oblasti-obrany-je-nadstandardna-zhodli-sa-ministri-gajdos-a-simicsko/
Do štrajku pracovníkov samospráv v Maďarsku sa zapojilo 6854 ľudí
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-do-dvojdnoveho-strajku-pra/302480-clanok.html
Pokračuje dvojdňový štrajk pracovníkov úradov samospráv
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-pokracuje-dvojdnovy-strajk/302883-clanok.html
Prezident Áder vypísal parlamentné voľby
https://svet.sme.sk/c/20735395/parlamentne-volby-v-madarsku-budu-uz-v-aprili.html
Opozícia podľa Jobbiku v jarných voľbách nemôže rátať s víťazstvom
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-opozicia-podla-jobiku-v-jarnych/302357-clanok.html
Maďari v zahraničí budú môcť voliť na 115 zastupiteľstvách
http://www.teraz.sk/zahranicie/madari-v-zahranici-budu-moct-voli/302465-clanok.html
Na žiadosť opozície maďarský parlament zasadne k otázke migrantov
http://www.teraz.sk/zahranicie/na-ziadost-opozicie-madarsky-parlament-z/305523-clanok.html
Orbán tajne prijal 1300 migrantov. Šíril masovú hystériu, teraz nech to vysvetlí, reaguje Jobbik
https://hnonline.sk/svet/1681179-orban-tajne-prijal-1300-migrantov-siril-masovu-hysteriu-teraz-nech-to-vysvetli-reaguje-jobbik
Fidesz bráni vyšetreniu okolností prijatia migrantov, tvrdí Jobbik
http://www.topky.sk/cl/1000851/1685239/Fidesz-brani-vysetreniu-okolnosti-prijatia-migrantov--tvrdi-Jobbik
Soros ako nepriateľ číslo jeden
https://www.aktuality.sk/clanok/557638/komentar-michala-badina-soros-ako-nepriatel-cislo-jeden/
„Orbánova vláda chce kriminalizovať spoločnosť“
http://www.teraz.sk/zahranicie/sorosova-organizacia-orbanova-vlada-chce/304554-clanok.html
Ľavicový predseda maďarského bezpečnostného výboru napíše Sorosovi
http://www.teraz.sk/zahranicie/fidesz-opustil-vybor-ktory-mal-rokovat/304820-clanok.html
Orbán by mal pred výborom dokázať existenciu Sorosovho plánu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-orban-by-mal-pred-vyborom-dokaz/302366-clanok.html
Maďarsko postaví bloky v Paksi aj napriek protestu Rakúska
http://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-madarsko-postavi-bloky/304650-clanok.html
Orbán pre Welt: Utečencom treba pomôcť, ale nie na úkor vlastného ľudu
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-pre-welt-utecencom-treba-pomoct/302745-clanok.html
Spravodajkyňa EP, ktorá píše správu o Maďarsku, rokovala v Budapešti
http://www.teraz.sk/zahranicie/spravodajkyna-ep-ktora-pise-spravu-o-mad/301918-clanok.html
Szijjártó odsúdil protimaďarské vyjadrenia rumunského premiéra
http://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-odsudil-protimadarske-vyj/302498-clanok.html
Bukurešť: Vyhlásenie Tudoseho ohľadom autonómie nebolo protimaďarské
http://www.teraz.sk/zahranicie/bukurest-vyhlasenie-tudoseho-nebolo/302573-clanok.html
Rumunský premiér popiera, že by hovoril o vešaní maďarskej menšiny
http://www.teraz.sk/zahranicie/rumunsky-premier-popiera-ze-by/303035-clanok.html
Rumunskí Maďari: Škandálne vyjadrenie Tudosea nezostalo bez následkov
http://www.teraz.sk/zahranicie/rumunski-madari-skandalne-vyjadrenie/303130-clanok.html
Maďarské strany v Rumunsku žiadajú autonómiu, v Kluži podpísali vyhlásenie
https://hnonline.sk/svet/1672194-madarske-strany-v-rumunsku-ziadaju-autonomiu-v-kluzi-podpisali-vyhlasenie
Rumunsko je proti maďarskej vlajke na svojej ambasáde v Budapešti
http://www.teraz.sk/zahranicie/rumunsko-je-proti-madarskej-vlajke-na-s/303023-clanok.html
Szijjártó: Zakročíme proti obmedzovaniu práv menšín na Ukrajine
http://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-zakrocime-proti-obmedzovaniu/302917-clanok.html
Szijjártó: Zákon treba prerokovať s Maďarmi v Zakarpatskej oblasti
http://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-ukrajinsky-zakon-treba-preroko/304725-clanok.html
Obyvatelia Budapešti sú zúfalí z pribúdajúcich turistov
V noci nemôžu kvôli hluku spať, ráno si nájdu ovracané autá
https://refresher.sk/50723-Obyvatelia-Budapesti-su-zufali-z-pribudajucich-turistov-V-noci-nemozu-kvoli-hluku-spat-rano-si-najdu-ovracane-auta
V Slovenskom krase je známych okolo 1350 jaskýň a priepastí
http://www.teraz.sk/slovensko/v-slovenskom-krase-je-znamych-okolo-1350/304092-clanok.html
O obnovené spojenie do Rajky je záujem, vlaky sú využité na 60 %
http://podkapotou.zoznam.sk/cl/1000673/1682373/O-obnovene-spojenie-do-Rajky-je-zaujem--vlaky-su-vyuzite-na-60--
V Budapešti namerali 7,2 stupňa Celzia, padol denný rekord
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-budapesti-namerali-72-stupna-celzia/301598-clanok.html
Do konca roka 2017 zomrelo na podchladenie v Maďarsku 71 ľudí
http://www.teraz.sk/zahranicie/do-konca-roka-2017-zomrelo-na-podchladen/301664-clanok.html
Takto si budeme pamätať Mariána Labudu
http://www.teraz.sk/kultura/obrazom-marian-labuda-umrtie/301279-clanok.html
Posledná rozlúčka s hercom Mariánom Labudom
Posledná rozlúčka s hercom Mariánom Labudom bude v piatok 12. januára o 11.00 h v Sále činohry v novej budove Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave. TASR o tom informovala hovorkyňa SND Izabela Pažítková. Marián Labuda zomrel 5. januára vo veku 73 rokov. Narodil sa 28. októbra 1944 v Hontianskych Nemciach. Pôsobil v Slovenskom národnom divadle. Na divadelných doskách patril medzi stálice. Počas svojej kariéry účinkoval v desiatkach filmov a televíznych inscenácií. V 80. rokoch 20. storočia patril k najobsadzovanejším hercom v bývalom Československu a bol najviac obsadzovaným slovenským hercom v českých filmoch. Pamätná je jeho úloha v kultovom filme Vesničko má středisková.
Marián Labuda už nie je medzi nami
Jeho životný nadhľad a herecký kumšt tu však zostáva...
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2530/marian-labuda-uz-nie-je-medzi-nami-jeho-zivotny-nadhlad-a-herecky-kumst-tu-vsak-zostava
János Bán o smrti Labudu
https://www.cas.sk/clanok/643350/predstavitel-otika-z-vesnicko-ma-strediskova-je-zdrveny-bolestne-slova-o-smrti-labudu-73/
Orbán: Maďarsko si plní povinnosti, chráni hranice Schengenu
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-madarsko-si-plni-povinnosti-c/301649-clanok.html
Szijjártó opäť obhajoval migračnú politiku Orbánovej vlády
http://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-opat-obhajoval-migracnu/301817-clanok.html
Maďarsko prevzalo oficiálny list o žalobe Európskej komisie
https://www.aktuality.sk/clanok/554507/madarsko-prevzalo-oficialny-list-o-zalobe-europskej-komisie/
Írski premiér v Budapešti: Je nám ľúto, že Briti odchádzajú z EÚ
https://www.dobrenoviny.sk/c/120851/irski-premier-v-budapesti-je-nam-luto-ze-briti-odchadzaju-z-eu
Csaba Fodor: Ľavica sa namiesto stavu krajiny sústreďuje na prežitie
http://www.teraz.sk/zahranicie/csaba-fodor-lavica-sa-namiesto-stavu/301834-clanok.html
Pred 50 rokmi sa do čela komunistov dostal Dubček. Sovieti nám to zrátali
https://www.aktuality.sk/clanok/552422/pred-50-rokmi-sa-do-cela-komunistov-dostal-dubcek-sovieti-nam-to-tvrdo-zratali/
NÁŠ nástenný KALENDÁR na rok 2018
www.oslovma.hu/XXX/NaKaSt18.pdf
Náš kalendár 2018 - inšpiratívne žriedlo slova Slovákov v Maďarsku
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2525/nas-kalendar-2018---inspirativne-zriedlo-slova-slovakov-v-madarsku
Objednajte si Náš kalendár na rok 2018
Praktické a podnetné čítanie / Obsahovo, tematicky a žánrovo pestrá ročenka prináša množstvo zaujímavých príspevkov a farebných fotografií z politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí Slovákov v Maďarsku, a to s netajenými ambíciami, aby bola niečím viac než „iba“ kronikou našej Slovače.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/1409-objednajte-si-na-kalendar-na-rok-2018
Vyšiel druhý ročník Slovenského svetového kalendára
Stiahnite si: www.oslovma.hu/XXX/SlSvKa18.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1475049445927360
V Báčskom Petrovci vydali Slovenský svetový kalendár
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/157-kultura3-kultura3/1420-druh-ronik-slovenskeho-svetoveho-kalendara
Péter Korniss a Marián Pauer: fotografické pookriatie nad pešťbudínskym Dunajom
Maďarskí priatelia boli knihou o Karolovi Plickovi uchvátení / Vedia si uctiť a zajedno aj osláviť tých, pred ktorými sa aj v Európe patrične skláňajú...
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2539/peter-korniss-a-marian-pauer-fotograficke-pookriatie-nad-pestbudinskym-dunajom
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1497357963696508
Výstava z Piešťan poputuje do Budapešti
Paul Stacho, krajanský fotograf z Kanady, ovládol emócie súťaže FIJET / Žatva fotografov z krajanských médií / Zvláštnu cenu získala Andrea Kiššová (Ľudové noviny) / Kurátor výstavy Marián Pauer: Výzva pre otvorené oči
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2541/paul-stacho-krajansky-fotograf-z-kanady-ovladol-emocie-sutaze-fijet-vystava-z-piestan-poputuje-do-budapesti
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1498227760276195
Fotookamihy Paula Stacha z Kanady
Zamrznutá Niagara a zima na jazere Ontário
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2550/fotookamihy-paula-stacha-z-kanady-zamrznuta-niagara-a-zima-na-jazere-ontario
O úlohe cirkvi v živote dolnozemských Slovákov
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4485/o-ulohe-cirkvi-v-zivote-dolnozemskych-slovakov-na-konferencii-v-nadlaku
Majster Ján Bačúr z Padiny vysiela človečinu
v nadčasovej pokore zo svojich 80 vystavených diel - dotykov insitného kumštu so životom Slovákov v Srbsku
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4476/majster-jan-bacur-z-padiny-vysiela-clovecinu-v-nadcasovej-pokore-zo-svojich-80-vystavenych-diel--dotykov-insitneho-kumstu-so-zivotom-slovakov-v-srbsku
Slováci v Srbsku chcú zapísať insitnú maľbu do zoznamu UNESCO
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2549/slovaci-v-srbsku-chcu-zapisat-insitnu-malbu-do-zoznamu-unesco
Schody života - Insitný kumšt Jána Bačúra v Bratislave
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4476/insitny-kumst-jana-bacura-v-bratislave-schody-zivota
Zastaviť čas na plátne
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1-kultura1/625-insitn-maliar-jan-baur-sa-doiva-osemdesiatky
Pohľady - Časopis Slovákov v Rakúsku (3/2017)
https://www.slovaci.at/tl_files/pohlady/Pohlady%203-2017%20web.pdf
Písal Lajčákovi prejavy, potrestali ho
za to, že spochybnil Banáša a lajkol kritiku Kaliňáka / Rastislav Mojto od roku 2015 pracoval na slovenskom veľvyslanectve v Maďarsku ako zástupca veľvyslanca Rastislava Káčera.
https://dennikn.sk/988380/pisal-lajcakovi-prejavy-potrestali-ho-za-to-ze-spochybnil-banasa-a-lajkol-kritiku-kalinaka/
Lajčákovo ministerstvo odpovedá diplomaticky
5. januára 2018 - (Miro Kern - Denník N)
Ministerstvo zahraničných vecí SR nechce komentovať vyjadrenia bývalého zástupcu slovenského veľvyslanca v Maďarsku Rastislava Mojta o tom, ako ho potrestali a napokon stiahli z veľvyslanectva v Maďarsku za jeho verejne vyjadrené názory. Rad Mojtových kritických hodnotení ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka aj fungovania slovenskej diplomacie v rozhovore pre Denník N ponechalo ministerstvo vo svojej reakcii bez povšimnutia. V oficiálnej odpovedi na otázky o dôvode potrestania a stiahnutia Mojta na Slovensko, ministerstvo odpovedalo, že vyslanie zamestnanca do zahraničia rovnako ako ukončenie sú ich vnútorné procesy a prebiehajú v súlade so zákonom o štátnej službe, kariérnym poriadkom a internými predpismi rezortu. „Charakteristickou črtou práce diplomata je rotácia, to je pôsobenie v ústredí a vyslanie v zahraničí. Dĺžka jednotlivých cyklov nie je fixná a prispôsobuje sa personálnym potrebám rezortu. Nevidíme dôvod akokoľvek ďalej komentovať rozhodnutia rezortu,” píše Lajčákov rezort. Miesto, ktoré v Budapešti zastával Mojto, zostáva neobsadené, slovenským veľvyslancom v Maďarsku je Rastislav Káčer. Dnes už bývalý diplomat hovoril aj o netransparentnosti pri prideľovaní peňazí ministerstva mimovládkam a ďalším organizáciám v oblasti ľudských práv a zahraničnej politiky sám bol členom dotačných komisií, postupne ho však z nich vylúčili. Ovplyvňovanie podľa neho prebiehalo neformálne. Ministerstvo však odmieta, že sa peniaze rozdeľovali netransparentne. „Prideľovanie dotácií v daných procesoch schvaľuje vždy komisia zložená z expertov na príslušnú oblasť (zahraničná politika, rozvojová pomoc, respektíve ľudské práva), ktorí rozhodujú odborne a nezávisle.” Ak má člen komisie akékoľvek podozrenia z netransparentnosti procesu, mal by sa podľa ministerstva okamžite ozvať inšpekcii ministra alebo nadriadeným. „Vyvstáva tak otázka, prečo sa to v tomto prípade nestalo, respektíve sa dané „podozrenia” pertraktujú s odstupom niekoľkých mesiacov.”
Rok 2017 v SR
http://www.teraz.sk/slovensko/vyber-z-najdolezitejsich-udalosti-v-sr-v/300813-clanok.html
Slovensko oslavuje 25. výročie svojho vzniku
http://www.teraz.sk/slovensko/slovensko-1-januara-2018-oslavi-25-vyroc/300507-clanok.html
Prezident SR Andrej Kiska ocenil 25 osobností
http://www.teraz.sk/slovensko/prezident-pri-prilezitosti-25-vyrocia-vz/300587-clanok.html
Robert Fico: Samostatné Slovensko musíme vnímať ako úspešný príbeh
http://www.teraz.sk/slovensko/brief-r-fico-samostatne-slovensko-musime/300529-clanok.html
Andrej Danko: Príbeh samostatnosti je úspešný, ale štát sa musí prebrať
http://www.teraz.sk/slovensko/a-danko-pribeh-samostatnosti-je-uspesny-/300527-clanok.html
Maroš Šefčovič: Prvé štvrťstoročie samostatnej SR bolo mimoriadne úspešné
http://www.teraz.sk/slovensko/sefcovic-prve-stvrtstorocie-samostatnej-/300517-clanok.html
Béla Bugár: Slovensko je už dospelý štát, aj keď má svoje chyby
http://www.teraz.sk/slovensko/b-bugar-slovensko-je-uz-dospely-stat-aj-/300528-clanok.html
Milan Kňažko: Slovensko bolo pripravené mať vlastný štát
http://www.teraz.sk/slovensko/m-knazko-cas-ukazal-ze-slovensko-bolo-pr/300313-clanok.html
Ján Čarnogurský: Slovenská republika vznikla ústavným spôsobom
http://www.teraz.sk/slovensko/j-carnogursky-slovenska-republika-vznikl/300411-clanok.html
Komentár Daga Daniša: Slovensko sa presadilo. Ako skokan storočia
https://www.aktuality.sk/clanok/551795/komentar-daga-danisa-slovensko-sa-presadilo-ako-skokan-storocia/
SLOVENSKÉ MÝTY (dennikn.sk)
https://dennikn.sk/tema/slovenske-myty/
Maďari Slovákov tisíc rokov neutláčali, vážnejšie národnostné spory sa začali až na konci 18. storočia
https://dennikn.sk/979587/madari-slovakov-tisic-rokov-neutlacali-vaznejsie-narodnostne-spory-sa-zacali-az-na-konci-18-storocia/
Slováci sa s maďarčinou dlho netrápili
V Uhorsku bola úradným jazykom latinčina, potom chvíľku nemčina a až na konci maďarčina.
https://dennikn.sk/979547/slovaci-sa-s-madarcinou-dlho-netrapili/
Veľká Morava existovala len krátko a určite nebola slovenská
https://dennikn.sk/980565/velka-morava-existovala-len-kratko-a-urcite-nebola-slovenska/
Báthoryčka nebola masová vrahyňa
https://dennikn.sk/978537/bathorycka-nebola-masova-vrahyna/
Jánošík nebral iba bohatým. Zbojníkom bol len pár mesiacov
https://dennikn.sk/979501/janosik-nebral-iba-bohatym-zbojnikom-bol-len-par-mesiacov/
Mýtus, že Česi Slovákov utláčali, nesedí: iba vďaka nim vznikali slovenské školy aj národné divadlo
https://dennikn.sk/979621/mytus-ze-cesi-slovakov-utlacali-nesedi-iba-vdaka-nim-vznikali-slovenske-skoly-aj-narodne-divadlo/
Šéf dvojchvostých pre portál oslovma.hu
NIELEN O BEZPLATNOM PIVE A VEČNOM ŽIVOTE
www.oslovma.hu/XXX/KetFarKu-GmpSRozh.mp3
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1483310625101242
Autonómiu pre menšiny, ale aj pre každú osobu, rozvinúť program večného života a bezplatného /českého/ piva pre príslušníkov v Maďarsku žijúcich menšín, vrátane slovenskej... - s týmito a ďalšími plánmi ide do nového /volebného!/ roka recesistická Maďarská strana dvojchvostého psa. Exkluzívny rozhovor s jej predsedom prináša na sociálnej sieti portál oslovma.hu:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1480869822011989/
Spravodajca RTVS v Maďarsku Gregor Martin Papucsek zo silvestrovskej Budapešti: - Šéf dvojchvostých Gergely Kovács krátko vykresľuje program svojej strany do aprílových parlamentných volieb. Na prvom mieste spomína prioritu národnostných menšín pred väčšinovým maďarským národom. Napríklad večné životy by mali minority až dva, okrem toho nieže by dostávali pivo zdarma, ale by im za jeho konzumáciu vláda Strany dvojchvostého psa aj zaplatila. Pilíšskemu regiónu, kde hojne žijú Slováci, by prislúchala autonómia automaticky - mieni populárny recesista, ktorý je prívržencom osobnej autonómie každého človeka, teda podľa vzoru protimigračného plotu na srbskej hranici by mali mať okolo seba všetci individuálny plot, ale ten by slúžil zrejme na obranu proti ľudskej hlúposti... - Audio: www.oslovma.hu/XXX/KetFarKu-GmpSRozh.mp3
Stala sa nám láska
Druhý štúdiový album slovenskej rockovej skupiny Burčiak z roku 1989 / Skladateľ a hráč na klávesové nástroje: Gábor Presser / Poprední slovenskí interpreti
https://www.youtube.com/watch?v=CCez58mc4MA
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1499318753500429
Maďari kritizujú Eurokomisiu za dvojaký meter pri žalobách za kvóty
https://www.aktuality.sk/clanok/552567/madari-kritizuju-eurokomisiu-za-dvojaky-meter-pri-zalobach-za-kvoty/
Európska komisia podala žalobu na ČR, Maďarsko a Poľsko pre kvóty
http://www.teraz.sk/zahranicie/europska-komisia-podala-zalobu-na-cr/301022-clanok.html
Magyar Nemzet: Verejnú sféru čaká po voľbách masové prepúšťanie
http://www.teraz.sk/zahranicie/magyar-nemzet-verejnu-sferu-caka-prepust/300648-clanok.html
Maďarská vláda poprela, že verejnú sféru čaká masové prepúšťanie
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-vlada-poprela-ze-verejnu-sferu-/300680-clanok.html
V Číve na Štedrý deň plieskajú pastieri bičom
http://www.teraz.sk/kultura/slovaci-v-madarsku-v-cive-na-stedr/235086-clanok.html
Starodávne jedlá - Čo sa dostane na rodinný stôl...
Na Božie narodenie (24. decembra) bol u katolíkov vianočný pôst. Bol to sviatočný deň, pre ktorý presne určili tradičný jedálny lístok. Hlavným jedlom bola polievka s cestovinou, napr. v Ečeri paradajková polievka, inde ju varili zo strukovín (fazuľa, šošovica), so sušeným ovocím a hubami, ale aj z kyslej kapusty alebo z otrúb (ciberej).
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/157-kultura3-kultura3/1270-starodavne-jedla-o-sa-dostane-na-rodinn-stl
Aradačská herovka, sarma a ťapša
Slováci v Srbsku jedia na Vianoce tradičné pokrmy starých mám
https://aktualne.centrum.sk/slovensko/spolocnost/aradacska-herovka-sarma-tapsa-slovaci-srbsku-jedia-vianoce-tradicne-pokrmy-starych-mam.html
Tri storočia Slovákov v Békešskej Čabe
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/164-historia1-historia1/1348-tri-storoia-slovakov-v-bekeskej-abe
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1490550071043964
Tichá noc - Kračúnske zvyky v Békešskej Čabe
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/151-aktuality3-aktuality3/1264-ticha-noc-kraunske-zvyky-v-bekeskej-abe
Tradične Vianoce na Slovensku podľa regiónov
http://vianoce.ai-maps.com
Predvianočný pozdrav z Bratislavy
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1474093879356250
Tatranský ľadový dóm - Hrebienok
https://www.vt.sk/zazitky/eventy/tatransky-dom-20172018/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1473151752783796
Film Mária Terézia sľubuje výnimočný zážitok
Uvidíme ho počas vianočných sviatkov
http://bratislava.dnes24.sk/film-maria-terezia-slubuje-vynimocny-zazitok-uvidime-ho-pocas-vianocnych-sviatkov-286080
Maďarská rocková legenda Omega v Košiciach
https://hudba.zoznam.sk/reportaze/21-12-2017-kosicka-repriza-omegy-neprekvapila-po-55-rokoch-su-madari-stale-uchvatni/
Lady Colors - legendárna pieseň Gyöngyhajú lány od skupiny Omega v slovenskej verzii
https://youtu.be/qzTpYiD54QE
Maďarský Štátny kontrolný úrad pokračuje v pokutovaní opozičných strán
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-statny-kontrolny-urad-pok/299173-clanok.html
Maďarský expert: Čítanie je dôležitejšie ako občianska náuka
http://euractiv.sk/section/buducnost-eu/interview/madarsky-expert-citanie-je-dolezitejsie-ako-obcianska-nauka/
Poľský premiér chce rozvíjať vzťahy s Maďarskom
http://www.teraz.sk/zahranicie/hovorca-polskeho-premiera-morawiecki-chc/300690-clanok.html
„Rebeli Európskej únie“ ukázali, že držia spolu
http://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/rebeli-europskej-unie-ukazali-ze-drzia-spolu/
Ministri rozšíreného formátu V4 rokovali v Budapešti
http://www.teraz.sk/zahranicie/ministri-v4-rokovanie/304957-clanok.html
Predsedovia vlád V4 v Budapešti aj o ochrane hraníc v
Líbyi
http://www.teraz.sk/zahranicie/predsedovia-vlad-v4-rokuju-v-budapesti/305005-clanok.html
Simicskó: Značka V4 je na úrovni a spolupráca môže byť príkladom
http://www.teraz.sk/slovensko/simicsko-znacka-v4-je-na-urovni/304894-clanok.html
Poľsko chce vytvoriť rozvojovú banku pre krajiny V4
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/453443-polsko-chce-vytvorit-rozvojovu-banku-pre-krajiny-v4/
Maďarskí záchranári chcú iniciovať cezhraničnú spoluprácu krajín V4
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-zachranarska-sluzba-chce-inicio/304443-clanok.html
Radšej Únia bez Poľska než Únia s poľskou diktatúrou
https://komentare.sme.sk/c/20724844/radsej-unia-bez-polska-nez-unia-s-polskou-diktaturou.html
Z Poľska sa môže stať vyvrheľ EÚ bez ohľadu na pomoc Maďarska a jeho veto
https://dennikn.sk/980588/z-polska-sa-moze-stat-vyvrhel-eu-bez-ohladu-na-pomoc-madarska-a-jeho-veto/
Orbán: Kto napadne Poľsko, napadne strednú Európu
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-kto-napadne-polsko-napadne-str/299303-clanok.html
Jobbik kritizoval žiadosť Orbána o príspevok na boj proti Sorosovi
http://www.teraz.sk/zahranicie/jobbik-kritizoval-ziadost-orbana-o-pr/300930-clanok.html
Jobbik dostal vysokú pokutu za kampaň proti Orbánovi
https://www.omediach.com/reklama/item/12321-madarsky-jobbik-dostal-vysoku-pokutu-za-kampa%C5%88-proti-orbanovi
Orbán rozosiela priaznivcom šeky, aby podporili stranu vo voľbách
https://www.aktuality.sk/clanok/552051/orban-rozosiela-priaznivcom-seky-aby-podporili-stranu-vo-volbach/
Maďarská vláda financuje program pre podnikateľov z „Felvidéku“
https://aktualne.centrum.sk/slovensko/politika/miliony-od-viktora-madarska-vlada-financuje-program-slovenskych-podnikatelov-z-felvideku.html
Obchodný prebytok Maďarska klesol v októbri viac, než sa čakalo
http://www.teraz.sk/ekonomika/obchodny-prebytok-madarska-klesol-v-okto/299779-clanok.html
EK chce voči Poľsku aktivovať článok 7 pre obavy o právny štát
https://www.etrend.sk/ekonomika/ek-chce-voci-polsku-aktivovat-clanok-7-pre-obavy-o-pravny-stat.html
Krok EÚ vážne poškodzuje suverenitu Poľska, tvrdí Maďarsko
https://www.etrend.sk/ekonomika/krok-eu-vazne-poskodzuje-suverenitu-polska-tvrdi-madarsko.html
Maďarsko sa postaví na stranu Poľska
https://www.aktuality.sk/clanok/549665/madarsko-sa-postavi-na-stranu-polska/
Nová šéfka rakúskej diplomacie si za prvú návštevu vybrala Slovensko
Karin Kneisslová neskôr zavíta aj do Maďarska
https://svet.sme.sk/c/20722646/nova-sefka-rakuskej-diplomacie-pojde-na-prvu-navstevu-na-Slovensko.html
Chátrajúci objekt bývalej colnice Milhosť-Tornyosnémeti by mali zrekonštruovať
http://www.24hod.sk/chatrajuci-objekt-byvalej-colnice-v-milhosti-by-mali-zrekonstruovat-cl556634.html
Predseda Jobbiku: Orbán vyriekol maďarskej demokracii trest smrti
http://www.teraz.sk/zahranicie/jobbik-protestuje-faklovym-pochodom/298214-clanok.html
Jobbik zorganizuje zbierku na záchranu strany
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-jobbik-zorganizuje-zbierku-na/296929-clanok.html
Maďari chcú kúpiť lietadlá od skrachovanej spoločnosti Air Berlin
https://www.aktuality.sk/clanok/547530/madari-chcu-kupit-lietadla-od-skrachovanej-spolocnosti-air-berlin/
Wizz Air bude lietať z Viedne
Slovákom sa priblížia atraktívne destinácie za nízke ceny
https://finweb.hnonline.sk/zahranicna-ekonomika/1672201-wizz-air-ohlasil-otvorenie-novej-zakladne-jej-poloha-potesi-aj-slovakov
Zahraničné výbory parlamentov V4 rokovali o západnom Balkáne
http://www.teraz.sk/zahranicie/zahranicne-vybory-parlamentov-v4-v-budap/297842-clanok.html
V4 sa zhoduje v integrácii Balkánu i v obrannej politike EÚ
http://www.teraz.sk/slovensko/sebej-v-budapesti-v4-sa-zhoduje-v-integr/298024-clanok.html
Eurokomisia zažalovala Česko, Maďarsko a Poľsko kvôli utečencom
http://www.teraz.sk/zahranicie/eurokomisia-zazalovala-cesko-madarsko-a-/296596-clanok.html
Maďarský parlament schválil uznesenie proti rozhodnutiu EP k migrácii
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-parlament-schvalil-uznesenie/297501-clanok.html
Maďarský expert: Bezpečnostná situácia v Európe sa zhoršila
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/453586-madarsky-expert-bezpecnostna-situacia-v-europe-sa-zhorsila/
Najlepšia herečka Európy pochádza zo Slovenska
http://www.topky.sk/cl/1000680/1675905/Najlepsia-herecka-Europy-pochadza-zo-Slovenska
K vlastenectvu sa na Slovensku hlási 54 percent mladých
Takmer polovica k všeslovanskej vzájomnosti
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2489/k-vlastenectvu-sa-na-slovensku-hlasi-54-percent-mladych--takmer-polovica-k-vseslovanskej-vzajomnosti
Maďarsku hrozí od EÚ pokuta kvôli financovaniu výstavby metra
https://ekonomika.sme.sk/c/20708224/madarsku-hrozi-od-eu-pokuta-kvoli-financovaniu-vystavby-metra.html
Primátor maďarského Debrecína prejavil záujem o partnerstvo s Prešovom
http://www.teraz.sk/regiony/presov-primator-madarskeho-debreci/295298-clanok.html
Nový elektronický zdravotný priestor v Maďarsku prešiel prvou údržbou
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-novy-elektronicky-zdravotny-pri/301725-clanok.html
Ministri zdravotníctva V4 rokovali o spolupráci v zaobstarávaní vakcín
http://www.teraz.sk/zdravie/ministri-zdravotnictva-v4-rokovali-o-vak/295356-clanok.html
Danko v Budapešti: Boj štátov V4 za kvalitu potravín je úspešný
http://www.teraz.sk/slovensko/v4-by-sa-mala-podnetnymi-navrhmi-objavit/295439-clanok.html
Danko robí prieky ambasáde, nepáčil sa mu sprievod
https://domov.sme.sk/c/20724293/danko-robi-prieky-madarskej-ambasade-nepacil-sa-mu-sprievod.html
Maďarskí socialisti sú prístupní spojenectvu s každým okrem Jobbiku
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarski-socialisti-su-pristupni/294185-clanok.html
Maďarskej novinárke, ktorá kopala do utečencov, zakázali vstup do parlamentu
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/449074-madarskej-novinarke-ktora-kopala-do-utecencov-zakazali-vstup-do-parlamentu/
Odchod maďarských zdravotníkov za prácou do zahraničia sa nezastavil
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-odchod-zdravotnikov-za-pracou-s/293302-clanok.html
Prečo mali byť zo Slovákov Maďari
Mišo Šesták: Pár slov o jednodetstve i o tom, že tento jav mohol patriť k jedným z podnetov k maďarizácii slovenského národa...
https://misosestak.blog.sme.sk/c/469996/preco-mali-byt-zo-slovakov-madari.html
Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči
Úvod a slovníček
http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1286/Babilon_Prva-kucharska-kniha-uvod-a-slovnicek/1
Diel I
http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1287/Babilon_Prva-kucharska-kniha-v-slovenskej-reci-Diel-I/1
Diel II
http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1288/Babilon_Prva-kucharska-kniha-Diel-II/1
Koľko Slovákov žije v zahraničí?
http://www.slovozbritskejkolumbie.ca/node/257
Niet pochýb, že parlamentné voľby vyhrá Fidesz, otázna je miera tejto výhry
http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Niet-pochyb-ze-parlamentne-volby-vyhra-Fidesz-otazna-je-miera-tejto-vyhry-tvrdi-analytik-296760
„Aby Maďarsko ostalo krajinou Maďarov”
Orbán zbiera peniaze na boj proti Sorosovi
https://hnonline.sk/svet/1668763-aby-madarsko-ostalo-krajinou-madarov-orban-zbiera-peniaze-na-boj-proti-sorosovi
Údajný Sorosov migračný plán
19. decembra 2017 - (Štefan Markuš - nazory.pravda.sk)
Maďarská vláda v rámci tzv. národnej konzultácie usporiadala anketu o migračnom pláne finančníka Georgea Sorosa. Maďarská vláda v rámci tzv. národnej konzultácie usporiadala anketu o migračnom pláne finančníka Georgea Sorosa. Anketa bola úspešná, lebo väčšina z dvoch miliónov respondentov súhlasila, aby parlament rokoval o rozhodnutí Európskeho parlamentu (EP) reformovať azylový systém únie. Poslanci vládnej koalície Fidesz-KDNP vypracovali návrh uznesenia a s podporou Jobbiku ho 9. decembra v zrýchlenom konaní schválili. Maďarský zákonodarný zbor tým vopred odmietol novelu právnej normy s názvom: „O návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov“, o ktorej EP rokoval 6. novembra. Záujemcovia o uvedený dokument však upadnú do rozpakov, pretože úpravu azylového systému EÚ maďarskí politici „prekrstili“ na Sorosov plán. Bol vari Soros tajným poradcom EP pri tvorbe novely? Ukazuje sa, že v ani členských štátoch nejestvuje jednoznačný konsenzus v tom, či Sorosov plán naozaj existuje. Koncom septembra sa predsedníčka strany Politika môže byť iná (LMP) Bernadett Szél obrátila otvoreným listom na vládu, aby filozofiu údajného Sorosovho plánu zverejnila a oboznámila občanov aj so zmyslom projektu tzv. národnej konzultácie. Odpoveď formou e-mailu prišla po mesiaci a naši južní susedia sa oficiálne dozvedeli, že Soros na riešenie imigračnej krízy navrhuje, aby Európa prijala ročne jeden milión migrantov a aby EÚ nestanovila hornú hranicu kvót migrantov, navyše aby sa nové ploty na vonkajších národných hraniciach odstránili. To je Sorosov plán, pred ktorým vláda občanov už neraz varovala. Orbánova vláda pokladá Sorosov plán za ideológiu Nadácie otvorenej spoločnosti. Dokonca Jobbik podal na Sorosa trestné oznámenie pre podozrenie, že pripravuje rozložiť ústavné zriadenie Maďarska (sic!). Zdôvodnenie uznesenia o zamietnutí reformy azylového systému únie predniesol podpredseda Fideszu Szilárd Németh a poslancov poučil: „Prelistujete si návrh Európskeho parlamentu a presvedčíte sa, že ide o Sorosov plán.“ Opozičný poslanec Szabolcs Szabó mu však zakontroval: „Návrh uznesenia je nezrozumiteľný, lebo sa odvoláva na Sorosov plán, ktorý neexistuje.“ Existuje teda alebo neexistuje? Maďarský parlament si reformu dublinských pravidiel a úsilie EP dosiahnuť spravodlivejšie rozdelenie žiadateľov o azyl stotožnil so Sorosovou myšlienkovou konštrukciou o riešení migračnej krízy vo svete. Budapešť verí, že odmietnutím iniciatívy EP pošle do Bruselu silný signál o tom, že povinné prideľovanie migrantov do krajiny s dedičstvom bývalej ríše svätoštefanskej koruny nie je možné. Toto rozhodnutie nemôžu zmeniť ani argumenty opozície, že žiadny Sorosov plán de facto neexistuje. Bude zaujímavé sledovať, ako na budapeštiansky pokus zareaguje Brusel a ako sa orbánovci vyrovnajú s klauzulou, ktorá v návrhu EP rozširuje dikciu Charty základných práv v znení: „V článku 18 Charty základných práv EÚ sa stanovuje, že právo na azyl je zaručené s náležitým ohľadom na pravidlá Ženevského dohovoru z 28. júla 1951 a Protokolu z 31. januára 1967 týkajúce sa postavenia utečencov a v súlade so Zmluvou o EÚ a Zmluvou o fungovaní EÚ.“ Soros sa v mienkotvorných médiách bráni, no chytil sa pritom do vlastnej pasce. Keď na portáli Project Syndicate obhajuje svoje nápady týkajúce sa riešenia migračnej krízy, tak vlastne dokazuje, že jeho migračný plán existuje. Na svojom webe naposledy v novembri komentoval bilbordovú kampaň proti nemu takto: „Úmyslom tzv. národnej konzultácie je účelové vysvetľovanie mojich názorov.“ Soros vstúpil do kontroverznej dišputy s vládnou mocou a verejne sa vyjadril, že „Orbánovým cieľom je ochrana hraníc a prekážkou utečenci. Mojím cieľom je ochrana utečencov a prekážkou národné hranice“. Takže nikdy nepoprel, že nemá plán s utečencami. Tvrdí, že je to jeho súkromná ponuka na riešenie problému. O bilbordoch s portrétom filantropa a s textom „Nenechajme, aby sa na konci smial Soros“ tvrdí, že obsahujú zásadné prvky nacistickej a antisemitskej propagandy z 30. rokov minulého storočia. V súvislosti s problémom (ne)existencie Sorosovho plánu politológ Tamás Fricz položil ľavicovo-liberálne orientovaným občanom zaujímavé otázky: „Čo by sa stalo, keby sme si konečne priznali, že hromadná migrácia do Európy sleduje aj iné ciele? Prečo si nevieme jasne povedať, že existuje jeden návrh o novom usporiadaní sveta, bez hraníc národných štátov v ktorých sa vygenerujú zmiešane etnické, rasové, náboženské a kultúrne spoločenstvá? Prečo o takom návrhu nemôžeme diskutovať?“ Predpokladám, že súčasným mentálnym problémom takej otvorenej diskusie je zrejme prevládajúci názor, že Sorosov plán je iba ilúziou a utópiou. Veta nás vracia k titulu príspevku. Je Sorosov plán mýtus alebo realita?
Soros o tzv. Sorosovom pláne
https://komentare.sme.sk/c/20717108/soros-o-tzv-sorosovom-plane.html
Mária Jakabová-Šingeľová: Anketa vlády je hlúposťou
„Národná anketa vlády premiéra Viktora Orbána o údajnom migračnom pláne amerického finančníka Georgea Sorosa je hlúposťou“ - povedala pre TASR bývalá podpredsedníčka maďarského parlamentu, dlhoročná predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Mária Jakabová-Šingeľová.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/151-aktuality3-aktuality3/1412-maria-jakabova-ingeova-anketa-vlady-je-hluposou
Maďari odmietajú kvóty. Sorosov plán má byť silným odkazom Bruselu
https://aktualne.centrum.sk/zahranicie/europa/madari-odmietaju-kvoty-sorosov-plan-ma-byt-silnym-odkazom-bruselu.html
Soros: Orbánova vláda potláča Maďarov viac než sovietska okupácia
http://www.teraz.sk/zahranicie/soros-orbanova-vlada-potlaca-madarov/295578-clanok.html
Orbán nasadil na miliardára Sorosa tajné služby
https://www.etrend.sk/ekonomika/orban-nasadil-na-miliardara-sorosa-tajne-sluzby.html
Haraszti: Orbán je schopný rozpútať vojnu
https://komentare.sme.sk/c/20706588/haraszti-orban-je-schopny-rozputat-vojnu.html
K národnej ankete o Sorosovom migračnom pláne sa vyjadril sám Soros
http://www.teraz.sk/zahranicie/k-narodnej-ankete-o-sorosovom-migracno/293343-clanok.html
Fidesz: Soros útočí na Maďarsko už aj osobne
http://www.teraz.sk/zahranicie/fidesz-soros-utoci-na-madarsko-uz-aj-oso/293421-clanok.html
V Maďarsku predĺžili národnú anketu o Sorosovom migračnom pláne
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-narodnu-anketu-o-sorosovom/294173-clanok.html
Slováci berú útokom maďarské súťaže
https://plus.sme.sk/c/20724997/jo-napot-prisli-sme-zvitazit-madari-miluju-slovenskych-spevakov.html
Poučenie od krajanov - umelci, nie inštalatéri!
http://gumurin.blog.pravda.sk/2018/01/11/poucenie-od-krajanov/
Nový predmet priblíži život zahraničných Slovákov
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/445288-novy-predmet-priblizi-zivot-zahranicnych-slovakov/
Maďarská prokuratúra v Szolnoku obvinila dvoch Slovákov z podvodu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-prokuratura-slovaci-szolnok/304369-clanok.html
UFS Mladosť - Obrazy z Dolnej zeme
Video: https://youtu.be/aNTzVSHJZP4
Predseda Únie Slovákov v zahraničí Dušan Klimo: Prehodnotiť prístup k Slovákom v zahraničí
Maďarskí krajania neustále lobujú za svoju vlasť. Bez ohľadu na vládu, ktorá je pri moci. A zahraniční Slováci? Nie sú jednotní...
http://www.parlamentnelisty.sk/arena/rozhovory/Madarski-krajania-neustale-lobuju-za-svoju-vlast-Bez-ohladu-na-vladu-ktora-je-pri-moci-A-zahranicni-Slovaci-Nie-su-jednotni-a-stat-o-nich-nejavi-zaujem-tvrdi-Klimo-296275
„Slovensko na nás kašle a my si musíme nájsť novú domovinu“
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/158-nazory1-nazory1/1415-klimo-prehodnoti-pristup-k-slovakom-v-zahranii
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1457606817671623
Boli sme súčasťou ríše, ktorá siahala po Jadran. No nehlásime sa k nej
Vyzdvihujeme iné obdobia v dejinách
https://www.aktuality.sk/clanok/543083/boli-sme-sucastou-rise-ktora-siahala-po-jadran-no-nehlasime-sa-k-nej/
Ovce v Slovenskom Komlóši
Január 2018 - Foto: I. Fuhl
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1495304030568568
Debrecín (oSlovMa-Fotogaléria)
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1506962902736014
http://spoznaj.praveslovenske.sk
Projekt #praveslovenske vďaka online nástrojom prezentuje „Hrdo a Srdcom“ slovenských umelcov a výrobcov, pravé slovenské výrobky, fotografie, hudbu, technológie, folklór, históriu a krásy Slovenska.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1508314669267504
Učiť sa slovenčinu online - ľahko, rýchlo a bezplatne
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/159-nazory2-nazory2/1172-ui-sa-sloveninu-online-ahko-rchlo-a-bezplatne
Portál slovake.eu pomáha aj cudzincom a krajanom
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4432/do-pozornosti-krajanom-slovencina-na-portali-slovakeeu
Cena Ondreja Štefanka 2018
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4475/cena-ondreja-stefanka-2018
O esencii novinárskych chutí
Ľudo Pomichal o žurnalizme, o portáli ÚSŽZ, krajanoch vo svete a Slovákoch v Maďarsku, i o sebe
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2523/ludo-pomichal-o-zurnalizme-o-portali-uszz-krajanoch-vo-svete-a-slovakoch-v-madarsku-i-o-sebe
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1484689018296736
Slovenská štátna hymna už má aj svoju rockovú verziu
Nahrala ju legendárna kapela Metalinda
https://www.youtube.com/watch?v=FfUWm5bXG6A&feature=youtu.be
http://style.hnonline.sk/kultura/1065807-slovenska-statna-hmyna-novym-hitom-metalindy-pozrite-si-ako-to-dopadlo
O Oscara zabojuje tento rok aj Slovenka. Toto je ona
http://www.tvnoviny.sk/soubiz/1904510_o-oscara-zabojuje-tento-rok-aj-slovenka-toto-je-ona
Kúsok Oscara môže byť aj slovenský. O tele a duši má nomináciu na veľkú cenu
https://kultura.sme.sk/c/20744520/kusok-oscara-moze-byt-aj-slovensky-o-tele-a-dusi-ma-nominaciu-na-velku-cenu.html
Zomrel herec Gejza Benkő
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/25640-zomrel-herec-geza-benko
https://kultura.sme.sk/c/20699171/zomrel-herec-gejza-benko-znamy-zo-serialu-za-sklom-aj-zo-sulikovych-filmov.html
Adventný program mlynských školákov
14. decembra 2017 v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch - oSlovMa-Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1469810009784637
Aktivisti Peštianskeho regiónu Zväzu Slovákov v Maďarsku na doškoľovaní v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch si pozreli vianočný program miestnych školákov - Foto: (oSlovMa)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1477706302328341
Básnik a hudobník Alexander Kormoš
15. decembra 2017 nacvičoval piesne so žiakmi základnej školy v Mlynkoch
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1469736699791968
Advent s folkloristami z Bádic, Jelenca a Veľkého Lapáša
Regionálne stredisko Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku v Mlynkoch usporiadalo 9. decembra 2017 v Stredisku pilíšskych Slovákov tradičné adventné popoludnie, v rámci ktorého vystúpili členovia FS Rapkáčik z Veľkého Lapáša a folklórnych skupín Jelenčan z Jelenca a Bádičanka z Bádic. - oSlovMa-Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1463326953766276
Adventné stretnutie slovenských detí z Maďarska
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4465/slovenske-deti-z-madarska-nadchol-v-mlynkoch-program-adventneho-stretnutia
Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Slovenské divadlo Vertigo a Verejnoprospešná nadácia Za Slovákov v Maďarsku usporiadali 1. decembra 2017 v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch Celoštátne adventné stretnutie slovenských detí. Podujatie, ktoré poctil svojou prítomnosťou aj predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo, slávnostne otvorila predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková. Diplomy štipendistom Programu pre nadaných odovzdala podpredsedníčka Kuratória Verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku Monika Pellerová. V rámci stretnutia sa konalo predstavenie veselej interaktívnej klauniády Margity Garajskej Bartók a drevený princ; rozprávali, spievali a hrali M. Garajská (Harlekýn) a Júlia Urdová (Kolombína). Adventné stretnutie slovenských detí z celého Maďarska sa skončilo tieňovou hrou Evanjelickej mládeže v Slovenskom Komlóši Ježišove pašie. - Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1455495807882724
Úryvok z predstavenia klauniády Bartók a drevený princ
Margita Garajská (Harlekýn) a Júlia Urdová (Kolombína) / Adventné stretnutie slovenských detí z Maďarska / 1. decembra 2017 v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch - oSlovMa-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1456517771113861/
Úryvok z tieňovej hry Evanjelickej mládeže v Slovenskom Komlóši
Ježišove pašie - Adventné stretnutie slovenských detí z Maďarska / 1. decembra 2017 v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch - oSlovMa-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1457441814354790/
Predseda ÚSŽZ Ján Varšo: Pokojné a radostiplné Vianoce a úspešný vstup v zdraví a odhodlaní do osobného, rodinného i krajanského roku 2018!
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4471/pokojne-a-radostiplne-vianoce-a-uspesny-vstup-v-zdravi-a-odhodlani-do-osobneho-rodinneho-i-krajanskeho-roku-2018
Bibliotéka 2017 - Pohladenie knihou aj vďaka Slovákom z Dolnej zeme
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4466/biblioteka-2017-pohladenie-knihou-aj-vdaka-slovakom-z-dolnej-zeme
Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1437840486314923
Slovenská Dolná zem na Bibliotéke 2017
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-literatura/25654-slovenska-dolna-zem-na-biblioteke-2017
Krajania z Dolnej zeme na Bibliotéke v Bratislave pohľadom Pavla Hlásnika
Audio: http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0013/001388/00138894-1.mp3
Papučkove Hviezdne nebesá v Mlynkoch
Slovenská samospráva v Mlynkoch, miestna základná škola a Spoločnosť SlovakUm usporiadali 22. novembra 2017 v Stredisku pilíšskych Slovákov prezentáciu novej zbierky mlynského rodáka, básnika Gregora Papučka Hviezdne nebesá - Stošesťdesiat haiku zablyšťalo sa. Na literárnom večierku, ktoré bolo spojené s podpisovaním knihy, úryvky z novej publikácie predniesli žiaci školy. Moderátorkou stretnutia bola pani učiteľka Erika Fajnorová. - Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1447583518673953
Stretnutie s autormi antológie Naša Dolná zem v Békešskej Čabe
V békeščabianskej Župnej knižnici 12. decembra 2017 sa konalo slovensko-maďarské literárne popoludnie, v rámci ktorého vystúpil Ľudový spevokol Orgován pod vedením Ildiky Očovskej. Na predstavení dvojjazyčnej antológie južnodolnozemských slovenských autorov a autorov so slovenskými väzbami Naša Dolná zem početných hostí privítala riaditeľka knižnice Szilvia Rakonczásová a redaktorka antológie, moderátorka podujatia Zuzana Lonovičová. Účastníkmi diskusie za okrúhlym stolom boli: Katarína Maružová Šebová, Erzsébet Virágová-Horváthová, Ján Chlebniczký (lektori), spisovateľ Juraj Sinčok a kurátor výstavy fotografií Imrich Fuhl. Ukážky z jedinečnej knihy na stretnutí predviedli jej autori. - Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1467275660038072
Alžbeta Nobiková vyznamenaná
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/25781-al-beta-nobikova-vyznamenana
Maďarský zákon o právach národností sa môže zmeniť
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/25712-zakon-o-pravach-narodnosti-sa-m-e-zmeni
Plnenie komlóšskych klbás s Pilíšanmi
v Dome remesiel / Slovenský Komlóš / 6. januára 2018 - oSlovMa-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1489831681115803/
Tradičná dolnozemská zabíjačka - Výroba pravej komlóšskej klbásy
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=517387841693530
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/65/predvianocny-cas-v-slovenskom-komlosi-rozvoniava-vabnostou-dolnozemskej-zabijacky
Varecha / DOLNOZEMský/-ská/-ské
Paprikáš
https://varecha.pravda.sk/recepty/dolnozemsky-paprikas-/46520-recept.html
Sárma
https://varecha.pravda.sk/recepty/dolnozemska-sarma/61359-recept.html
Kapustnica
https://varecha.pravda.sk/recepty/dolnozemska-kapustnica/69849-recept.html
Placky
https://varecha.pravda.sk/magazin/dolnozemske-placky/12175-clanok.html
Klobása
https://varecha.pravda.sk/recepty/dolnozemska-klobasa/3083-recept.html
Paprikáš z
kohúta
https://varecha.pravda.sk/recepty/dolnozemsky-paprikas-z-kohuta/28510-recept.html
Zemiaky
https://varecha.pravda.sk/recepty/dolnozemske-zemiaky-fotorecept/62539-recept.html
Pastierska tarhoňa
https://varecha.pravda.sk/recepty/dolnozemska-pastierska-tarhona/47857-recept.html
Bravčová pečeň
https://varecha.pravda.sk/recepty/dolnozemska-bravcova-pecen/2957-recept.html
Zabíjačka
https://varecha.pravda.sk/magazin/dolnozemska-zabijacka/11103-clanok.html
Svadobné kroje Slovákov v Maďarsku
Obrazová kniha tradícií, pri ktorej sa poteší oko a pookreje duša
1. decembra 2017 - (Ľudo Pomichal - slovenskezahranicie.sk)
Naši krajania - vrátane Slovákov v Maďarsku, ktorí sa nikdy zo svojej bývalej vlasti - Uhorska, ani nevysťahovali, ani neemigrovali, to iba ich predkovia zo stolíc Horných Uhier zmenili kedysi svoju adresu v mene nádejnejšej životaschopnosti a starosti o svojej slovenský rod, sa so svojráznou až originálnou príčinlivosťou často prejavujú na obdiv celému slovenskému svetu. Nie inak možno potleskom uznania charakterizovať počin Zväzu Slovákov v Maďarsku, ktorý v adventnom čase ohlásil skvostný titul navracajúci Slovač v Maďarsku k tradícii regionálneho a miestneho vnímania svadby. A to vo výraze vari najautentickejšej hodnoty - svadobných krojoch, ktoré sa stali dokumentmi času, kultúry predkov, ktorá, našťastie, pretrváva, i stále krehkého duchovna. „Kalap” dolu, hlboký úklon už samotnej myšlienke. Nevraviac o výsledku, ktorý je v tom najvzácnejšom aj posolstvom. Tkvie v dokumentárnej slovenskej stope v Maďarsku - vo viacerých kľúčových kútoch susedskej krajiny, v ktorej súčasť kultúrneho a duchovného dedičstva - vrátane „paradoxných hungarík” - a to nemáme na mysli iba „slovenskú klbásu z Békešskej Čaby”, teda čabajku, po desaťročia až stáročia vytvárajú a formujú práve Slováci. Za pohnútkou, aj zrodom obrazovky na 145 stranách „svadobného fotoalbumu” stála Ruženka Egyedová Baráneková, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku, dlhoročná folkloristka a rodáčka z Detvy Okrem iných aktivít rozvíjajúcich slovenskosť v Maďarsku sa Ruženka môže popýšiť hoci aj tým, že úspešne poslovenčila - asimilovala svojho manželstva Ferdinanda... Hoci k folkloristike krojov, o to viac svadobných, patrí aj podobné „odbočenie”, predsa len pár vetami k veci. Myšlienka vzniku knihy sa zrodila aj v súvislosti s jubilejným 20. výročím založenia Celoštátneho folklórneho festivalu v novohradskej obci Banka, pričom Novohradské národnostné stretnutie v žičlivom maďarsko-slovenskom pohraničí zapísalo v roku 2016 skvostné 50. výročie svojej existencie. Symbolika viac ako príznačná: rovno 50 mladých párov v svadobných krojoch zo Slovákmi obývaných miest a obcí z celého Maďarska sa podieľalo na programe v jedinečnom sprievode obcou, a tak kompozícii ozaj výpravnej publikácie nebolo načim zrelšej motivácie. Kniha doslova očepčená slovenskosťou v Maďarsku je teda tu, putuje k svojim čitateľom i obdivovateľom. Skvelou príležitosťou na to, aby si ju otvorili práve v čase, ktorý symbolizuje v predvianočnej melanchólii stíšenie v rozjímaniach, sa stala udalosť v piatok 1. decembra 2017 počas zapálenia adventných sviečok v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch s účasťou žiakov slovenských a národnostných škôl zo všetkých žúp Maďarska. O to vrúcnejšie ju prijal z rúk Ruženky Egyedovej Baránekovej aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. K želaniu, aby plnofarebná obrazová publikácia s pridanou hodnotou archívnych svadobných fotografií oslovila nielen priaznivcov tradičných svadobných krojov Slovákov v Maďarsku od Novohradu a Pilíša po slovenskú Dolnú zem na Slovenskom Komlóši či Pitvaroši, pridáme vari ďalšiu podstatnú faktografiu: kniha vznikla vďaka vydavateľovi - Zväzu Slovákov Maďarsku, hlavnému podporovateľovi - Ministerstvu ľudských zdrojov v Maďarsku, ako aj spoluautorom - najmä slovenskej etnologičke Anne Ostrihoňovej a fotografovi príjemne štylizovaných svadobných dvojíc z radov aktuálnej generácie Slovákov v Maďarsku Jozefovi Homogovi.
„Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“ - Konferencia 2017
Našou budúcnosťou je náš jazyk a naša mládež
24. novembra 2017 - (tasr)
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/150-politika2-politika2/1411-naou-buducnosou-je-na-jazyk-a-naa-mlade
Budúcnosťou Slovákov v Maďarsku je ich jazyk a ich mládež, vyhlásila 24. novembra 2017 v úvode ôsmeho ročníka konferencie „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?” v obci Mlynky (Pilisszentkereszt) predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) Ruženka Egyedová Baráneková. Na príprave podujatia, ktorého doterajšie ročníky organizoval ZSM, sa prvýkrát podieľali aj Únia slovenských organizácií v Maďarsku (ÚSOM) a Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku (OSMM). Zástupcovia slovenských organizácií a samospráv v Maďarsku sa na konferencii venujú možnostiam a rezervám slovenskej národnosti v Maďarsku s hlavným dôrazom na mládež, cirkev a občiansku sféru. Cieľom dvojdňovej konferencie je zhodnotenie súčasnosti a načrtnutie perspektívy života slovenskej menšiny v Maďarsku. „Naša mládež musí prevziať zodpovednosť za to, čo sa v národnostnej politike a v národnostnom živote deje, a potom je tu cirkev, keďže vieme, že veľká časť našich Slovákov je nábožensky založená - v prvom rade sú to evanjelici, ale aj katolíci,” zdôraznila predsedníčka ZSM. Dodala, že Slováci v Maďarsku musia hľadať svoje vlastné rezervy. „Je očividné, že sme veľmi unavení a apatickí, napriek tomu si myslím, že máme ešte v sebe toľko zodpovednosti voči našim predkom, že vieme, pokročiť budeme môcť iba tak, ak budeme voči sebe veľmi kritickí,” povedala. Ruženka Egyedová Baráneková v tejto súvislosti podčiarkla nutnosť malých krokov. Každý deň by mali Slováci žijúci v Maďarsku povedať aspoň jednu slovenskú vetu so svojimi deťmi alebo vnúčatami, prípadne porozprávať sa po slovensky so Slovákom, s ktorým sa stretnú na ulici. „Nesmieme jednoducho zabúdať na slovenský jazyk a na to, že nie vždy sú dôležité veľké činy a veľké zákony, či nariadenia. Povedzme si úprimne, toľko finančnej podpory ako teraz, slovenská menšina v Maďarsku ešte nikdy nemala. Strácajú sa nám ale pomaly ľudia, ktorí hovoria po slovensky. Každý deň treba niečo urobiť, nesmieme sa spoliehať iba na školu, čo sa týka výučby slovenského jazyka, musíme začať od seba, musíme ísť príkladom, potom aj tá dedina, i tí žiaci to ocenia,” konštatovala. Jedna vec sú podľa nej mnohé podujatia, ktoré slovenské organizácie usporiadajú, a ktoré svedčia o tom, že si Slováci vážia svoju ľudovú kultúru, svoje tradície a korene. „Nestačí však iba zachraňovať, ale je potrebné aj uvažovať o budúcnosti. Našou budúcnosťou je náš jazyk a naša mládež,” uzavrela predsedníčka ZSM. Ďalšími témami konferencie, ktorými sa účastníci zaoberali, sú dopady povojnovej výmeny obyvateľstva na Slovákov v Maďarsku, otázka asimilácie menšín či úloha a zodpovednosť cirkevných spoločenstiev v budúcnosti Slovákov žijúcich v Maďarsku.
Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1450370598395245
https://www.facebook.com/events/1846551858990246/
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
Program Slovenského inštitútu na január 2018
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.pdf
Ľudové noviny / Týždenník Slovákov v Maďarsku
03/2018
http://www.luno.hu/images/pdf/2018/03-2018.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1512481562184148
02/2018
http://www.luno.hu/images/pdf/2018/02-2018.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1506099082822396
01/2018
http://www.luno.hu/images/pdf/2018/01-2018.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1499078693524435
52/2017
http://www.luno.hu/images/pdf/2017e/52-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1492893044143000
51/2017
http://www.luno.hu/images/pdf/2017e/51-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1485995988166039
50/2017
http://www.luno.hu/images/pdf/2017e/50-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1479569542142017
49/2017
http://www.luno.hu/images/pdf/2017e/49-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1473139902784981
48/2017
http://www.luno.hu/images/pdf/2017e/48-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1468126579952980
Lúč - príloha Ľudových novín, týždenníka Slovákov v Maďarsku
http://www.luno.hu/images/pdf/2017e/48-207-priloha.pdf
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1392832897482349
47/2017
http://www.luno.hu/images/pdf/2017e/47-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1460951870670451
46/2017
http://www.luno.hu/images/pdf/2017e/46-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1453918254707146
45/2017
http://www.luno.hu/images/pdf/2017e/45-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1446964238735881
Oprášené fotografie z archívu Ľudových novín - Január
Naši budapeštianski gymnazisti s polročným vysvedčením (1966) / Ujo Lajoš Pavleňák z Mlynkov ako posledný pilíšsky košikár (1998) / Zhromaždenie elektorov zvolilo Celoštátnu slovenskú samosprávu (2003)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25874-opra-ene-fotografie-2018-4
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1502648363167468
O čom písali Ľudové noviny pred 10, 15, 20, 45 a 60 rokmi? (47)
Liptáka a Európana Alojza Stróbla nepriatelia nazvali Tótom / Čestného občana s diamantovým diplomom všetci poznajú / Ako Gregor Papuček získal preukaz zahraničného Slováka / V Malom Kereši sa začalo učiť slovenčinu 161 žiakov / Čaban chce za svoj pomarančovník juhoamerický liek
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25637-o-om-sme-pisali-47
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1443310619101243
O čom písali Ľudové noviny pred 15, 20, 45, 50 a 60 rokmi? (48)
Ján Medovarský: Nenávidím dvojtvárnu maďarskú politiku / Konferencia o kultúrnom dedičstve budapeštianskych Slovákov / V Kondoroši nevyučovali slovenčinu, lebo nemali učiteľku / Svojráznosti jačanského folklóru na etnografickej výstave / V duchu spolupatričnosti a internacionalistického zmýšľania
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25670-o-om-sme-pisali-48
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1449788398453465
O čom písali Ľudové noviny pred 10, 15, 45, 50 a 60 rokmi? (49)
Takmer visegrádsky Kálmán Mikszáth na pomoc Slovákom / Pamiatky miestnej slovenskej ľudovej kultúry v Márianostre / Príslušníci novej slovenskej inteligencie pred veľkými úlohami / Čo čakajú od nového hospodárskeho mechanizmu v Šápove? / S nacionalizmom a šovinizmom treba navždy skoncovať
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25711-o-om-sme-pisali-49
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1457024051063233
O čom písali Ľudové noviny pred 10, 15, 45, 50 a 60 rokmi? (50)
Veľvyslanci Juraj Migaš a Antal Heizer s Mlynčanmi v Číve / Predseda NR SR v Budapešti nielen o krajanskom zákone / Z Répášskej Huty do parlamentu a do desaťtisícov domácností / Agárd na ceste rozvoja - zatiaľ bez kultúrneho domu / Túžba šóškútskych rodičov, aby sa ich deti učili po slovensky
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25738-o-om-sme-pisali-50
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1463665190399119
O čom písali Ľudové noviny pred 60, 50, 45, 20 a 10 rokmi? (51)
100-ročný Čabän Ondrej Mityko sa sotva vie dočkať Vianoc / Ľudové noviny do každej slovenskej rodiny, aj do našich škôl! / Pásmo o Jankovi Kráľovi v znamení paralely Kráľ - Petőfi / Zemplínska televízia dvakrát mesačne v slovenskom jazyku / Prírodná rezervácia vzala živnosť Slovákom v Bukových vrchoch
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25774-o-om-sme-pisali-51
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1470124506419854
O čom písali Ľudové noviny pred 60, 50, 45, 20 a 10 rokmi? (52)
Tmu, ktorá zahalila kraj, v Pilíši osvetľujú lampáše kultúry / Slovenčinu aj v rámci prednášok a debát Robotníckej akadémie / V Ostrihome rozbehli výchovu budúcich slovenských učiteľov / Zdravíme 70-ročného komlóšskeho básnika Pavla Samuela / Čoho všetkého môžu byť schopné naše skupinky ľudí?
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25794-o-om-sme-pisali-52
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1477633395668965
O čom písali Ľudové noviny pred 47, 23, 20, 15 a 10 rokmi? (1)
Veňarčania už neberú vážne silvestrovské a novoročné zvyky / S ministrom Gáborom Fodorom o kultúrnej spolupráci MR a SR / Balašské Ďarmoty a Bardejov - Múzy a slovné zbrojenie politiky / Štýl Pavla (Pála) Závadu vplýva na mládež, podmaňuje si ju / „Abi vám dav Pán Boh zdraví, ščastí, hojné božské požehnání“
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25806-o-om-sme-pisali-2018-1
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1483140988451539
O čom písali Ľudové noviny pred 10, 15, 23, 51 a 59 rokmi? (2)
Sarvašania pripisujú tlačenému slovenskému slovu veľký význam / Zachovanie materčiny pokladať za svoju srdcovú záležitosť / Deklarácie o ochrane práv národnostných menšín treba plniť / Dolnozemskí Slováci nechceli vojnu a boli preto stíhaní / Poštárky by nemali prekážať v rozširovaní Nášho kalendára
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25834-o-om-sme-pisali-2018-2
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1489805547785083
O čom písali Ľudové noviny pred 25, 30, 40, 45 a 60 rokmi? (5)
Dvaja najstarší Mlynčania spomínajú na niekdajšie fašiangy / Pohľad Dr. Aladára Králika na naše slovenské priezviská / Prvé kroky Kataríny Sebovej-Maruzsovej na segedínskej katedre / Založili Slovenský národnostný klub v Békešskej Čabe / Úspech štátneho ľudového súboru s Ečerskou svadbou
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25905-o-om-sme-pisali-2018-5
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1508805772551727
Čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi?
Botel - plávajúci rodinný penzión / Vlasy ako surovina / V Liptovskom sv. Mikuláši si uctili 400-ročnú pamiatku reformácie otvorením nového detského domova / Oblečenie, uteráky i periny odovzdať na vojenské účely
http://dikda.eu/category/100-rocne-noviny/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1477645439001094
Online slovníky
http://slovniky.juls.savba.sk
http://www.slex.sk
https://slovnik.azet.sk
https://slovniky.lingea.sk
https://webslovnik.zoznam.sk
http://www.qnell.com/dictionary
Google Prekladač
https://translate.google.sk
Nástroj na dopĺňanie diakritiky
http://diakritika.brm.sk
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1492127677552870
Historický kalendár
20. novembra 1883
V Nitre sa konalo zakladajúce valné zhromaždenie Hornouhorského maďarského vzdelávacieho spolku (FEMKE). Spolok mal dopomôcť k maďarizácii slovenského obyvateľstva horného Uhorska.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Fariz%C3%A1cia
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/851598458272465/?type=3&theater
21. novembra 1883
Narodil sa v Békešskej Čabe priekopník letectva Andrej Kvas, dolnozemský Slovák, ktorý lietal na strojoch vlastnej konštrukcie, pričom 1. augusta 1908 absolvoval prvý medzimestský let na území súčasného Slovenska medzi Bratislavou a Trnavou (45 km) za 58 minút vo výške 50-70 metrov. - Zomrel v Budapešti 27. januára 1974.
Koch a Kvas - Zakladatelia letectva v Uhorsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/973-koch-a-kvas-zakladatelia-letectva-v-uhorsku
Oral history z Békešskej Čaby
http://pavolzibrita.blog.sme.sk/c/313122/Oral-history-z-Bekesskej-Caby.html
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1085271031571872/?type=3&theater
22. novembra 1887
Narodil sa významný maďarský básnik Endre Ady, tvorca literárnej moderny. - Zbierky: Verše, Nové verše, Krv a zlato, Bol by som rád, keby ma milovali, Verše všetajomstiev, Na čele mŕtvych. - Zomrel 27. januára 1919
Ady Endre a szlovák irodalomban:
http://epa.oszk.hu/00000/00001/00231/pdf/itk_EPA00001_1963_03_391-392.pdf
„...magyar, oláh, szláv bánat / mindigre egy bánat marad.“
„Tak, herolde ty svitajúcich časov: / nám v jednu vôľu načim túžby zliať...“
(Pavol Országh-Hviezdoslav)
http://zlatyfond.sme.sk/dielo/273/Orszagh-Hviezdoslav_Dozvuky-II/7
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1087022481396727/?type=3&theater
23. novembra 1950
Zomrel v Bratislave katolícky kňaz a politik Ferdinand (Ferdiš) Juriga, svojrázny predstaviteľ slovenského národného hnutia v Uhorsku na začiatku 20. storočia. Narodil sa 12. 10. 1874.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ferdi%C5%A1_Juriga
F. Juriga: Žiadame sebaurčovacie právo pre slovenský národ!
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/164-historia1-historia1/1011-sebaurovacie-pravo-pre-slovensk-narod
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1011-sebaurovacie-pravo-pre-slovensk-narod
25. novembra
Deň Kataríny - Veľké činy veľkej Jekateriny - Na svätú Katarínu schovaj sa pod perinu - Aká matka Katka, taká celebritka
https://www.woman.sk/lifestyle/lifestyle-aktualne/den-katariny-2/
Na tú svätú Katarínu
http://www.noveslovo.sk/c/Na_tu_svatu_Katarinu_I
http://www.noveslovo.sk/c/Na_tu_svatu_Katarinu_II
http://www.noveslovo.sk/c/Na_tu_svatu_Katarinu_III
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1089834347782207
Blahoželám/e/ všetkým Katkám! - oSlovMa+-foto:im..56r.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1449049425194029
Pranostika na dnes: Katarína na ľade, Vianoce na blate.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/503866159712365/?type=3&theater
26. novembra 2010
Zomrel v Bratislave dramatik, básnik a spisovateľ Milan Ferko, autor literatúry pre deti a mládež, bývalý pracovník denníka Smena, Kultúrny život, Mladá tvorba, Slovenských pohľadov. Narodil sa 14. 12. 1929.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Ferko
Spisovateľ Milan Ferko a Slováci v Maďarsku
http://www.oslovma.hu/index.php/en/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1262-spisovate-milan-ferko-a-slovaci-v-maarsku
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/680033732095606/?type=3
27. novembra 1940
Narodil sa básnik a prekladateľ Vojtech Kondrót, autor viacerých zbierok ako napríklad Prázdniny šestnásťročného, Rovina stola, Zimopis, Letopis, Definície alebo Mám bosé srdce. - Prekladal z českej, no v drvivej väčšine z maďarskej poézie. - Viedol kútik poézie v Novom slove mladých, kde začínali uverejňovať svoje básne mnohí mladí slovenskí básnici. - Zomrel 19. januára 2003.
http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/vojtech-kondrot
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1093377567427885/?type=3&theater
27. novembra 1951
Zomrela v Lučenci spisovateľka Božena Slančíková-Timrava, predstaviteľka kritického realizmu v slovenskej literatúre. 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 ako napríklad Ťapákovci, Skon Paľa Ročku či Hrdinovia. Narodila sa 2. 10. 1867.
Po stopách ságy rodu Slančíkovcov
Kým zakladateľ tohto významného novohradského rodu sa držal národného povedomia, rovnako aj jeho dcéry, ktoré zostali žiť v prostredí medzi pospolitým slovenským ľudom, ich bratia zastávajúci duchovné povolania a stretávajúci sa medzi vyššími vrstvami, chceli byť dobrými maďarskými vlastencami.
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/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/680979925334320/?type=1&relevant_count=1
1. decembra 1771
Zomrel v Čemeri (Csömör - Maďarsko) tajný radca Márie Terézie a strážca kráľovskej koruny Anton Grasalkovič (Grassalkovich), zostal po ňom napríklad palác v Bratislave, ktorý je v súčasnosti sídlom prezidenta SR. Narodil sa 6. 3. 1694 v Mojmírovciach.
Po stopách šľachtica Antona Grasalkoviča:
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/944-po-stopach-achtica-antona-grasalkovia
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/506557566109891/?type=3
3. decembra 1837
Narodil sa básnik, prekladateľ, osvetový pracovník Karol Hrdlička. Ako evanjelický kňaz pôsobil v Békešskej Čabe a v Nadlaku. Je autorom náboženskej spisby a poézie. Prekladal z maďarčiny a nemčiny. Z diela: Falošní svätí alebo Nákaza Nazaretská a horké pilulky proti nej (zbierka, 1886).
Farár Karol Hrdlička vo Viniciach nad Jaminou:
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/950-farar-karol-hrdlika-vo-viniciach-nad-jaminou
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/684029141696065/?type=3
5. decembra 1888
Zomrel v Budapešti lekár, historik umenia a zakladateľ pamiatkovej starostlivosti v Uhorsku Imrich Henszlmann, ktorý v rámci svojho štúdia venoval veľa pozornosti gotike na východnom Slovensku, najmä košickému Dómu svätej Alžbety. Svoje publikácie písal po maďarsky. Narodil sa v októbri 1813 v Košiciach.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Imrich_Henszlmann
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1103315263100782
6. decembra
Sviatok sv. Mikuláša
http://www.teraz.sk/slovensko/krestania-si-6-decembra-pripominaju/232004-clanok.html
Ako to bolo naozaj?
https://mamaaja.sk/clanky/mama/sviatok-sv-mikulasa-ako-to-bolo-naozaj
Arcibiskup lykijskej Myry
http://grkatba.sk/6-decembra-svateho-mikulasa-divotvorcu/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1458888907543414/?type=3&theater
6. decembra 1868
Panovník František Jozef podpísal tzv. národnostný zákon. Týkal sa obyvateľov Uhorska nemaďarskej národnosti s výnimkou Chorvátov, ktorí získali územnú a politickú autonómiu. Zákon vychádzal z doktríny jednotného politického národa a za štátny jazyk bola určená maďarčina. - Povinné vyučovanie maďarčiny / Neuplatňovanie národnostného zákona z roku 1868.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Fariz%C3%A1cia
https://www.facebook.com/oslovma/posts/858463607585950
7. decembra 1870
Zomrel v Majcichove katolícky kňaz, dramatik a novinár Ján Palárik, autor hier Inkognito, Drotár, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. Narodil sa 27. 4. 1822.
http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Pal%C3%A1rik
Zo študentských rokov Jána Palárika
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia/742-zo-tudentskch-rokov-jana-palarika
Kompletné dielo Jána Palárika - http://zlatyfond.sme.sk/autor/1/Jan-Palarik
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1106752189423756/?type=3&theater
8. decembra 1914
Narodil sa v Detve básnik, spisovateľ, esejista a prekladateľ Imrich Kružliak, popredná osobnosť slovenského povojnového exilu, krajanský pracovník, organizátor kultúrneho a politického života.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/205
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2510/imrich-kruzliak-slovenska-krajanska-legenda-v-mnichove-sa-dozil-103-rokov-blahozelame
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1106750959423879/?type=3&theater
9. decembra 1908
V Balašských Ďarmotách zomrel slovenský matematik a zememerač Michal Algőver, autor prvej po slovensky písanej učebnice - príručky vydanej pod názvom „Počto- a meroveda“. - Aktívne sa zapájal do národno-kultúrneho pohybu - V publicistickej činnosti sa venoval širokému spektru národno-kultúrnych, politických, náboženských a školských problémov. - Narodil sa 19. januára 1826 v Šúre (Vesprímska stolica, Maďarsko).
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/972-rodak-zo-zadunajska-zakladajucim-lenom-ms
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1106747512757557/?type=3&theater
12. decembra 1895
Zomrel v Győri vynálezca, fyzik a matematik Štefan Anián Jedlík, priekopník elektrotechniky v Uhorsku. Narodil sa 11. 1. 1800 v Zemnom (okr. Nové Zámky).
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Ani%C3%A1n_Jedl%C3%ADk
„Hoci vyrastal v maďarskom prostredí a maďarsky aj cítil, po svojich predkoch bol nesporne slovenského pôvodu.“
Zemné a jeho najvýznamnejší rodák Štefan Anián Jedlik
http://madari.sk/magazin/krajinka-magazin/zemne-a-jeho-najvyznamnejsi-rodak-stefan-anian-jedlik
https://www.facebook.com/oslovma/posts/860549467377364
13. decembra 1926
Zomrel v Budapešti sochár Alojz Stróbl, ktorého socha Naša matka je evidovaná v parížskom Louvri medzi najdokonalejšími sochami sveta. Narodil sa 21. 6. 1856 v Kráľovej Lehote.
Kto bol Alojz Stróbl?
http://www.youtube.com/watch?v=lUrLmONRNkY
Sochár svetového významu
http://ucebnadejepisu.webnode.sk/tematicky-celok/osobnosti/alojz-strobl/
Alojz Stróbl sa narodil na Liptove
http://www.gmb.sk/sk/exhibition/detail/127
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/689131647852481/?type=1&theater
18. decembra 1909
Zomrel v Budapešti rodák zo Slovenskej Ľupče, publicista a jazykovedec Samuel Czambel, kodifikátor modernej slovenčiny na začiatku 20. storočia. Narodil sa 24. 8. 1856.
http/sk.wikipedia.org/wiki/Samuel_Czambel
Czambelovo dielo sa stalo základom súčasnej spisovnej slovenčiny
http/www.teraz.sk/magazin/samuel-czambal-slovensky-jazyk-vedec/111022-clanok.html
Dal vedecký podklad spisovnému jazyku a slovenským jazykovým dejinám
http/zlatyfond.sme.sk/autor/186/Samuel-Czambel
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1120402434725398/?type=3&theater
21. decembra
Deň zimného slnovratu - je astronomický termín pre okamih, keď sa Slnko na oblohe najviac vzdiali od svetového rovníka smerom na juh. Stred slnečného kotúča sa vtedy nachádza nad obratníkom Kozorožca. Slnko dosahuje na pravé poludnie na južnej pologuli najväčšiu výšku nad obzorom a začína sa symbolicky vracať späť k obratníku Raka.
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/515015895264058/?type=3&theater
Advent - Vianoce
Vianočné pozdravy a vinše / Inšpirujte sa pri ich tvorbe
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1123147617784213/?type=3&theater
Piramis: Kívánj igazi ünnepet
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/353726981392951/?type=3&theater
Predvianočný pozdrav z Bratislavy
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1474093879356250
„Aby ván dau Pán Boh...“ - Senváclavské vinše
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/160-nazory3-nazory3/917-aby-van-dau-pan-boh-senvaclavske-vine
Ten istý vinš takmer doslovne recitujú v Zemplínskom pohorí, v Bukových horách, v Novohrade, vo Vérteši, v Bakoni a, samozrejme, aj v pilíšskych obciach...
Starodávne jedlá / Čo sa dostane na rodinný stôl...
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1474028832696088/?type=3&theater
Tichá noc / Kračúnske zvyky v Békešskej Čabe
https://www.facebook.com/oslovma/posts/865905643508413
Tradične Vianoce na Slovensku podľa regiónov
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1474017416030563/?type=3&theater
Vianoce - Monika Berényiová Lamiová
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.873807566051554.1073741980.147596498672668/873808689384775/?type=3&theater
Vianočný trh na Vörösmartyho námestí v Budapešti
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/156-kultura2-kultura2/1327-vianon-trh-na-vorosmartyho-namesti
Príjemné prežitie vianočných sviatkov
a v novom roku dobré zdravie, veľa šťastia, radosti, pohody a pokoja želá portál oSlovMa.hu + /foto:/ I. Fuhl
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/353709911394658/?type=3&theater
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/693549887410657/?type=3&theater
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1475780175854287/?type=3&theater
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/515938541838460/?type=3&theater
24. decembra - Štedrý deň
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vianoce
Vianoce - sviatky pokoja a lásky začínajú na Štedrý deň sláviť asi dve miliardy kresťanov vo svete. Pripomínajú si narodenie Ježiša ako chudobného dieťaťa v betlehemských jasliach, jeho vstup do dejín ľudstva, ktorému priniesol spásu.
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tedr%C3%BD_de%C5%88
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1475792089186429/?type=3&theater
Vianoce na Dolnej zemi
https://babetko.rodinka.sk/mudrosti/rodina-vo-svete/vianoce-na-dolnej-zemi/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1476221709143467
25. decembra - Prvý sviatok vianočný
Deň Narodenia Pána - Vianoce sú po Veľkej noci najstarším kresťanským sviatkom. V Ríme sa slávili už okolo roku 330 n.l., polnočná omša sa začala sláviť pravdepodobne v polovici 5. storočia, keď bola posvätená Bazilika sv. Panny Márie za pápeža Sixta III.
Kresťania slávia dnes sviatok Narodenia Pána
http/www.teraz.sk/slovensko/narodenie-pana-vianoce/68752-clanok.html
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/867954793303498/?type=3&theater
25. decembra 1000
Uskutočnila sa v Ostrihome korunovácia vojvodu Štefana za prvého uhorského kráľa so súhlasom nemeckého cisára Ota III. a pápeža Silvestra II.
Štefan I. (Uhorsko) - http/sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_I._%28Uhorsko%29
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1129040827194892/?type=3&theater
26. decembra
Kresťania dnes spomínajú na prvého mučeníka: sv. Štefana / Bernardo Daddi: Umučenie sv. Štefana, freska, 1324, kostol Santa Croce, Florencia
http://www.zivotopisysvatych.sk/stefan-diakon/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1477651255667179/?type=3&theater
Druhý sviatok vianočný
„Keť svätí Štefan blato vifúkal, buďe pekná jar.“
http://zahori.sk/5378/druhy-sviatok-vianocny/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1477657592333212
27. decembra 1904
Narodil sa v Budapešti básnik, novinár a politik Ladislav Novomeský. Zomrel 4. 9. 1976.
http/sk.wikipedia.org/wiki/Laco_Novomesk%C3%BD
Modernista, ktorý chcel zmeniť slovenské myslenie
http/www.noveslovo.sk/c/Modernista_ktory_chcel_zmenit_slovenske_myslenie
Prekliaty básnik Laco Novomeský
http/zurnal.pravda.sk/esej/clanok/340829-prekliaty-basnik-laco-novomesky/
L. Novomeský: Nedeľa (ukážka z lyrickej básnickej skladby - recituje Dušan Jamrich)
http/www.youtube.com/watch?v=jRh7ft--_NM
Laco Novomeský prišiel v Budapešti o poctu - pamätnú tabuľu na dome, v ktorom sa narodil
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/1266-ok-v-budapeti-zmizla-tabua-laca-novomeskeho
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1478391248926513/?type=3&theater
27. decembra 1820
Zomrel v Sarvaši pedagóg a odborný spisovateľ Samuel Tešedík. Narodil sa 20. 4. 1742.
Pretváral dobu a život roľníka
http/www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/737-samuel-teedik-pretvaral-dobu-a-ivot-ronika
Jedna z najvýznamnejších osobností Slovákov na Dolnej zemi. V Sarvaši vytvoril diela európskeho formátu v oblasti poľnohospodárstva. Najväčším Tešedíkovým počinom bolo založenie prvej praktickej poľnohospodárskej školy na svete.
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/696123490486630/?type=3&theater
Silvestrovské a novoročné zvyky
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1481742678591370
Vianočné a novoročné pohľadnice spred storočia
https://www.facebook.com/oslovma/posts/864691450296499
Tradície a zvyky starého Silvestra, aj Nového roka
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1132755786823396
Silvestrovské a novoročné ľudové tradície Maďarov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1481755905256714
1. januára 1823
v Malom Kereši sa narodil Alexander Petrovič, z ktorého vyrástol svetoznámy maďarský básnik Sándor Petőfi - Pochádzal z číro slovenskej rodiny, otec z Nitrianskej a matka z Turčianskej stolice.
http/www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/161-literatura1-literatura1/921-petofi-pochadzal-z-iro-slovenskej-rodiny
Zo Slováka všecko vystane, aj magyar költő
http/www.oslovma.hu/index.php/en/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1224-zo-slovaka-vecko-vystane-aj-magyar-koltozo-slovaka-vecko-vystane-aj-magyar-kolto
Sándor Petőfi
http/sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ndor_Pet%C5%91fi
Kálmán Mikszáth (1847-1910): Petőfiho legenda v Štiavnici
www.oslovma.hu/XXX/45-2006-10.pdf
Keby nebol Maďar, bol by Slovák
http/kultura.sme.sk/c/20422426/revolucny-basnik-sandor-petofi-je-novorocnym-dietatom-keby-nebol-madar-bol-by-slovak.html?piano_t=1
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/518618368237144/?type=3&theater
1. januára 1895
Zomrel v Nadlaku prozaik, publicista, literárny historik, poslanec budapeštianskeho parlamentu Ondrej Seberíni (nar. 26. 03. 1824 v Maglóde). - Evanjelický farár v Békešskej Čabe, v Makó a Nadlaku, kde pôsobil až do smrti. - Dielo: Slováci a sloboda, Pravda a poézia (1886), Pantheon slovenských cirkevných augšp. vyznání spisovatelů, vydal početné prózy, venoval sa publicistike. V rokoch 1996-1997 vyšlo súborné dvojzväzkové vydanie jeho diela.
Ondrej Seberíni sa národne prebudil v Nadlaku
http/www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1156-ondrej-seberini-sa-narodne-prebudil-v-nadlaku
Ondrej Seberini: Otec stískal a syn výskal
http/www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/985-ondrej-seberini-otec-stiskal-a-syn-vskal
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/871338592965118/?type=3&theater
Ondrej Seberíni (1824-1895): Marína Hrúzová
Celý Turiec je jedno slávičie hniezdo. Z tohto hniezda vyletela Marína, aby dala dolnozemským rovinám maďarského spevca. / Naša Marína so spevom vstávala, so spevom líhala, bôle a radosti ním vyjavovala. / Koľké matky spievali slovenské piesne nad kolískou svojich synov, ktorí zapreli svoju materinskú reč…?
http/www.oslovma.hu/index.php/en/literatura/163-literatura3-literatura3/1114-ondrej-seberini-1824-95-marina-hruzova
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/518665151565799/?type=3&theater
https/www.facebook.com/oslovma/posts/871343869631257
1. januára
Na Nový rok si pripomíname deň vzniku Slovenskej republiky
https/www.aktuality.sk/clanok/311102/na-novy-rok-si-pripominame-den-vzniku-slovenskej-republiky/
Hviezdny okamih / Jedni pili od radosti, druhí od žiaľu
http/spravy.pravda.sk/domace/clanok/252559-ked-slovensko-vstupovalo-do-roku-nula/
https/www.facebook.com/oslovma/posts/1134060823359559
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1483748181724153/?type=3&theater
1. januára 1937
v Nadlaku sa narodil prozaik, prekladateľ, dialektológ, výskumník, lingvista a folklorista Pavel Rozkoš
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/720-80-ron-tvoriv-nadlaan-ijuci-v-bratislave
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1131264910305817/?type=3&theater
Alexander Kormoš: Všetko najlepšie do Nového roka
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1483156655116639/?type=3&theater
Nagy László: Adjon az Isten
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1483171688448469
2. januára 2014
nás navždy opustila výnimočná osobnosť Slovákov v Maďarsku Anna Ištvánová
http/www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1116-anna-itvanova-1955-2014-nas-navdy-opustila
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/520455904720057/?type=3&theater
4. januára 1957
Zomrel v Budapešti maliar a grafik Július Rudnay. Narodil sa 9. 1. 1878 v Plešivci.
http/hu.wikipedia.org/wiki/Rudnay_Gyula
Rudnay Gyula festményei
http/www.youtube.com/watch?v=SEbboIEwr9o
https/www.facebook.com/oslovma/posts/702003506565295
6. januára 1807
Narodil sa v Spišskej Belej matematik, fyzik, univerzitný profesor, priekopník geometrickej optiky a modernej fotografie Jozef Maximilián Petzval, vynálezca a konštruktér anastigmatického achromatického dvojitého objektívu, vynálezca ďalekohľadu a zdokonaliteľ mikroskopu. Zomrel 17. 9. 1891 vo Viedni.
http/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.“
O vynález rodáka zo Spišskej Belej je opäť obrovský záujem
http/kultura.sme.sk/c/20425943/o-vynalez-rodaka-zo-spisskej-belej-je-opat-obrovsky-zaujem.html?piano_t=1
J. M. Petzval ako prvý vypočítal konštrukciu fotografického objektívu
http/snn.sk/teraz_sk_99732/
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/522009734564674/?type=1&relevant_count=1
6. januára
Sviatok Troch kráľov je zasvätený pamiatke na udalosť, keď traja mudrci, alebo králi od Východu Gašpar, Melichar a Baltazár prišli do Betlehema, kde sa klaňali novonarodenému kráľovi Ježišovi, ktorému obetovali zlato, kadidlo a myrhu. Je to aj Vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov.
http/www.zivotopisysvatych.sk/zjavenie-pana-traja-krali/
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/703181543114158/?type=1&relevant_count=1
8. januára 1893
Narodil sa v Banskej Bystrici architekt Ladislav (Ladislaus Edward) Hudec. Medzi jeho najznámejšie diela patrí Park Hotel - prvá výšková stavba v Šanghaji. Zomrel 26. 10. 1958 v Berkeley (USA).
http/www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/1/ladislaus-edward
„Maďarský architekt narodený na Slovensku“ (?)
http://gumurin.blog.pravda.sk/2018/01/10/vazime-si-nasich-slavnych-rodakov/
A besztercebányai születésű Hudec László Sanghajban lett világhírű építész
„Magyar nemzetiségű czechoslovak állampolgár“ / A Nógrád megyei Szirákon vásároltatott magának birtokot...
https://ujszo.com/kultura/besztercebanyai-szuletesu-hudec-laszlo-sanghajban-lett-vilaghiru-epitesz
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1489798917785746/?type=3&theater
9. januára 1999
Zomrel maďarský herec Jácint Juhász, ktorého vďaka seriálu „Vivat Beňovský!“ poznali aj televízni diváci na Slovensku. Narodil sa 13. 5. 1943.
https://www.youtube.com/watch?v=3vI9lyuvSYE
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1491196657645972
10. januára 1821
sa narodil autor textu slovenskej hymny Janko Matúška. Zomrel deň po svojich narodeninách 11. januára 1877.
http/www.osobnosti.sk/osobnost/janko-matuska-1469
Slovenská hymna korení hlboko v duši národa
http/www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/662-slovenska-hymna-koreni-hlboko-v-dui-naroda
https/www.facebook.com/oslovma/posts/1141850875913887
11. januára 1800
Narodil sa v Zemnom pri Nových Zámkoch vynálezca, fyzik a matematik Štefan Anián Jedlík, priekopník elektrotechniky v Uhorsku.
http/sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Ani%C3%A1n_Jedl%C3%ADk
Štefan Anián Jedlík, významný slovenský vynálezca, nám dal sódovku
http/www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1035/stefan-anian-jedlik-vyznamny-slovensky-vynalezca-nam-dal-sodovku
https/www.facebook.com/oslovma/posts/876263435805967
14. januára 2010
v Pišpeku (Püspökhatvan) zomrel osvetár, folklorista, národopisec a spisovateľ - jeden z najznámejších predstaviteľov slovenskej inteligencie v Maďarsku Štefan Lami (1925-2010).
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/photo.php?fbid=526449600787354&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1
15. januára 1940
sa v Slovenskom Komlóši narodila univerzitná profesorka, kulturologička, etnologička, slovakistka, prvá riaditeľka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (VÚSM) Anna Divičanová.
http/www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/187
Gyivicsán Anna egyetemi tanár, a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete tiszteleti munkatársa, alapító igazgatója
http://www.nemzetisegek.hu/repertorium/2005/02/BAR03.PDF
Publikációk
http://szlavintezet.elte.hu/staff/gyivicsan/gyivicsan.shtml
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/707555112676801/?type=3&theater
16. januára 1847
Narodil sa v Sklabinej po maďarsky píšuci spisovateľ a novinár Kálmán Mikszáth. Rodák zo zmiešanej slovensko-maďarskej Sklabinej v Novohrade je jedným z najčítanejších a najprekladanejších klasikov maďarskej literatúry. V rade románov, noviel a poviedok načrtol s láskavým humorom svoju ironickú fikciu multietnickej uhorskej spoločnosti. Zomrel 28. 5. 1910.
Kálmán Mikszáth právom náleží aj Slovákom
http/www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/778-kalman-mikszath-pravom-nalei-aj-slovakom
https/www.facebook.com/oslovma/posts/878647652234212
18. januára 1926
Zomrela v Budapešti slávna operná speváčka a herečka Lujza Blahová, ktorá pôsobila na divadelných, operných a operetných pódiách viacerých miest Uhorska, ale najmä v Budapešti. V rokoch 1863-1896 stvárnila vyše sto hlavných úloh v divadelných hrách, vystúpila v 60 operetách, 10 operách. Narodila sa 8. 9. 1850 v Rimavskej Sobote.
https/www.facebook.com/oslovma/posts/709346209164358
19. januára 1826
Narodil sa v Šúre (Vesprímska stolica, Maďarsko) slovenský matematik a zememerač Michal Algőver, autor prvej po slovensky písanej učebnice - príručky vydanej pod názvom „Počto- a meroveda“. - Aktívne sa zapájal do národno-kultúrneho pohybu - V publicistickej činnosti sa venoval širokému spektru národno-kultúrnych, politických, náboženských a školských problémov. - Zomrel 9. 12. 1908 v Balašských Ďarmotách.
http/www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/972-rodak-zo-zadunajska-zakladajucim-lenom-ms
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/709350242497288/?type=1&relevant_count=1
19. januára 2006
Slovenské vojenské lietadlo AN-24 sa zrútilo pri maďarskej obci Hejce. Zo 43 vojakov vracajúcich sa z vojenskej misie v Kosove tragédiu prežil iba nadporučík Martin Farkaš.
Pietna spomienka na vojakov, ktorí zahynuli pri leteckom nešťastí
http/www.teraz.sk/slovensko/os-sr-hejce-spomienka/71055-clanok.html
Domov letelo 43 našich vojakov, pád prežil jeden
Najväčšia tragédia v novodobých dejinách slovenskej armády.
http/www.webnoviny.sk/slovensko/obrazom-pri-obci-hejce-spominali-na-le/780046-clanok.html
https/www.facebook.com/oslovma/posts/709354432496869
19. januára 2003
Zomrel básnik a prekladateľ Vojtech Kondrót, autor viacerých zbierok ako napríklad Prázdniny šestnásťročného, Rovina stola, Zimopis, Letopis, Definície alebo Mám bosé srdce. - Prekladal z českej, no v drvivej väčšine z maďarskej poézie. - Viedol kútik poézie v Novom slove mladých, kde začínali uverejňovať svoje básne mnohí mladí slovenskí básnici. - Narodil sa 27. 11. 1940.
http/www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/vojtech-kondrot
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/880100915422219/?type=3&theater
20. januára 1842
Narodil sa v Budapešti fyzik a astronóm Mikuláš Konkoly-Thege.
http/sk.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5%A1_Konkoly-Thege
V Starej Ďali (dnes Hurbanovo) vybudoval observatórium, ktoré patrilo k najmodernejším vo vtedajšej Európe. Zomrel 17. 2. 1916 v Hurbanove.
http/slovakia.travel/hvezdaren-hurbanovo
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/710124379086541/?type=1&relevant_count=1
21. januára 1835
Zomrel v Ostrihome národnokultúrny dejateľ, prekladateľ, knihovník, cirkevný hodnostár a popredný predstaviteľ bernolákovského hnutia Juraj Palkovič. Narodil sa 24. 4. 1763 vo Veľkých Chlievanoch.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Juraj_Palkovi%C4%8D_(1763_%E2%80%93_1835)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1503247009774270/?type=3&theater
21. januára 1823
Narodil sa v Dolnej Strehovej maďarský básnik, dramatik a spisovateľ Imre Madách (Imrich Madáč), autor známeho poetického diela Tragédia človeka. Zomrel 5. 10. 1864 v Dolnej Strehovej.
Z rodiska spisovateľa Imricha Madáča
http/www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/610-z-rodiska-spisovatea-imricha-madaa
Madáčovci donátori dolnostrehovských evanjelikov - Najstaršia história obce Dolná Strehová a jej evanjelického cirkevného zboru je úzko spojená so šľachtickým rodom Madáčovcov (Madáchovcov), ktorí tu mali svoje panstvo plných päť storočí.
História Madáchovho kaštieľa v Dolnej Strehovej
http/madach.mtak.hu/sk/09.htm
Madách Imre saját életéből merítette a tragédiát
http/www.kultura.hu/sajat-eletebol-meritette
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/710590989039880/?type=1&relevant_count=1
22. januára 1451
Prvý zápis v slovenčine v Žilinskej mestskej knihe, dovtedy vedenej len v nemeckom a latinskom jazyku.
http/slovenske-uhorsko.blogspot.hu/2011/12/mestska-kniha-ziliny-1451.html
Život v Žiline v zrkadle jej mestskej knihy
http/www.historyweb.sk/clanky/detail/zivot-v-ziline-v-zrkadle-jej-mestskej-knihy#.Ut8PjfuCumw
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/711072015658444/?type=1&relevant_count=1
22. januára 1942
Novosadská razia / Medzi obeťami boli aj Slováci z Kysáča, Nového Sadu a iných osád - Najväčší masaker na území Vojvodiny v druhej svetovej vojne
http/hl.rs/novy-sad-74-rokov-od-novosadskej-razie/
Újvidéki vérengzés (1942)
http/hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajvid%C3%A9ki_v%C3%A9rengz%C3%A9s_%281942%29
Hideg napok - „Ezt a szemetet le kell úsztatni…”
http/zaol.hu/hirek/ezt-a-szemetet-le-kell-usztatni-1601521
https/www.facebook.com/oslovma/posts/711107898988189
23. januára 1734
Narodil sa v Bratislave vynálezca, technik, priekopník hydrotechniky, prekladateľ a publicista Wolfgang Kempelen, konštruktér šachového automatu, prvého písacieho stroja pre slepcov, hovoriaceho stroja a čerpadla vody pre Bratislavský hrad. Zomrel 26. 3. 1804.
http/skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/wolfgang-von-kempelen-automat/7737-clanok.html
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/711476258951353/?type=1&relevant_count=1
24. januára 1852
Zomrel vo Viedni evanjelický farár, národný buditeľ, slavista, obrodenecký básnik, filozof, filológ a etnograf Ján Kollár, ideológ slovanskej vzájomnosti, ktorého básnická tvorba predstavuje zásadný prelom vo vývine českej a slovenskej poézie prekonávaním klasicistických tendencií a novým vzťahom k citovému životu jednotlivca a spoločenskej problematike. Z jeho rozsiahleho diela sú napríklad známe veršovaný epos Slávy dcéra, alebo dvojzväzkové dielo Národnie zpiewanky. Narodil sa 29. 7. 1793.
Jánovi Kollárovi v Budapešti po dvesto rokoch
http/www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/524-janovi-kollarovi-v-budapeti-po-dvesto-rokoch
https/www.facebook.com/oslovma/posts/882199508545693
25. januára 1688
Kňaz v Terchovej Michal Smutko pokrstil Anne (rodenej Czisnikovej) a Martinovi Jánošíkovcom syna Juraja.
Juraj Jánošík - Legendy a mýty nezhrdzaveli
http/www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/920-juraj-janoik-legendy-a-mty-nezhrdzaveli
Nie sú záznamy o tom, že by bol Juraj Jánošík vo svojej dobe známy zbojník
Ani Matej Bel o ňom nepísal / Podžupan P. Láni ho poznal, no nevedel, že je to zbojník
http/kebisek.blog.sme.sk/c/398816/nie-su-zaznamy-o-tom-ze-by-bol-juraj-janosik-vo-svojej-dobe-znamy-zbojnik.html
https/www.facebook.com/oslovma/posts/882833071815670
27. januára 1919
Zomrel významný maďarský básnik Endre Ady, tvorca literárnej moderny. - Zbierky: Verše, Nové verše, Krv a zlato, Bol by som rád, keby ma milovali, Verše všetajomstiev, Na čele mŕtvych. - Narodil sa 22. 11. 1887.
Ady Endre a szlovák irodalomban:
http/epa.oszk.hu/00000/00001/00231/pdf/itk_EPA00001_1963_03_391-392.pdf
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/713433092089003/?type=1&theater
27. januára 1974
Zomrel v Budapešti dolnozemský Slovák, priekopník letectva Andrej Kvas, ktorý lietal na strojoch vlastnej konštrukcie, pričom 1. augusta 1908 absolvoval prvý medzimestský let na území súčasného Slovenska medzi Bratislavou a Trnavou (45 km) za 58 minút vo výške 50-70 metrov. Narodil sa 21. 11. 1883 v Békešskej Čabe.
http/www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/216
Koch a Kvas - Zakladatelia letectva v Uhorsku
http/www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/973-koch-a-kvas-zakladatelia-letectva-v-uhorsku
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/532358826863098/?type=1&theater
29. januára 1934
v novohradskej obci Lucina (Lucfalva) sa narodil akademický maliar a pedagóg slovensko-maďarského pôvodu Ján Mušto (1934-2012) - Hľadač nekonečna
http/www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/724-hada-nekonena-maliar-jan-muto-1934-2012
„Na jeho grafikách ľudia stavajú mosty zo svojho živého tela, aby ich spájalo, čo ich doteraz rozdeľovalo. V Muštových dielach ľudia objavujú pramene živej vody...“
https/www.facebook.com/oslovma/posts/1158580737574234
31. januára 1868
21 slovenských obcí Spišskej stolice adresovalo uhorskému snemu petíciu s národnostnými požiadavkami: zákonom garantovaná národná rovnoprávnosť, princíp zaokrúhľovania žúp podľa národnostného zloženia obyvateľstva a zavedenie slovenčiny do úradov a súdov.
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1160715287360779/?type=3&theater
31. januára 1775
Narodil sa vo Vrbovciach superintendent evanjelickej cirkvi Pavol Jozeffy - Takmer polovicu svojho pracovného života pôsobil medzi dolnozemskými Slovákmi
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1019-neohrozene-v-slubach-cirkvi-a-naroda
Postavil sa do čela ochrany slovenského jazyka / Proti zneužívaniu náboženstva na maďarizačné ciele / Národno-kultúrny pracovník, neúnavný bojovník za národné práva Slovákov, spisovateľ a iniciátor založenia peňažného podporného spolku v Tisovci. Pavol Jozeffy zomrel 29. 3. 1848.
https/www.facebook.com/oslovma/posts/1160709334028041
1. februára 1909
Narodil sa politik, publicista, kultúrny a osvetový pracovník Emanuel Teodor Böhm. - Bránil slovenské práva a stál na čele slovenskej menšiny v Maďarsku.
http/www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/7
V roku 1948 odišiel do emigrácie, stal sa významným predstaviteľom spoločensko-politickej, kultúrnej a novinárskej reprezentácie slovenskej emigrácie v západnej Európe a následne Slovákov žijúcich v severnej Amerike.
Mgr. Ján Mitáč: Strana Slovenskej národnej jednoty na okupovanom území južného Slovenska v rokoch 1941-1944
http/www.upn.gov.sk/publikacie_web/pamat-naroda/pamat-naroda-03-2010.pdf
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/886148331484144/?type=3&theater
1. februára 1878
Narodil sa v Sučanoch novinár, publicista, vysokoškolský pedagóg, štátnik, poslanec uhorského snemu, podpredseda SNS, zakladateľ a redaktor Slovenského denníka a Slovenského týždenníka, jediný medzivojnový premiér ČSR slovenskej národnosti Milan Hodža. - http/sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Hod%C5%BEa - Známe je aj jeho hlavné dielo Federation in Central Europe, v ktorom rozpracoval svoju koncepciu federácie stredoeurópskych národov. Zomrel 27. 6. 1944 v USA - Clearwater.
Milan Hodža - slovenský priekopník európskej integrácie
http/www.historiarevue.sk/hr06-01/nato/mhodza.htm
A legnagyobb szlovák politikus
http/ujszo.com/cimkek/fokuszban-milan-hodza/2002/06/27/a-legnagyobb-szlovak-politikus
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/716227328476246/?type=1
www.oslovma.hu - facebook.com/oslovma

