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Predseda vlády SR Peter Pellegrini v Budapešti - Na Žitnom ostrove chýba slovenská škola - A. Danko a L. Kövér oslavovali osídlenie Malého Kereša - Naša galéria: František Kolář, Johann Adam Klein, Ladislav Čemický a Ján Mušto - Krajanské ročenky v Bratislave - Pitvarošania v Sládkovičove - Čo sa písalo v novinách? - Historický kalendár
Vybral a zostavil: Imrich Fuhl
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2018/Im18Slo2.rtf
Vernisáž exteriérovej výstavy najznámejších fotografií Ladislava Bielika, ktoré vznikli 21. augusta 1968 v Bratislave
Východná stanica v Budapešti - 12. júna 2018
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1642396619192641
Ikonické fotografie Ladislava Bielika z augusta 1968 na nevšednej výstave v Budapešti
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4536/ikonicke-fotografie-ladislava-bielika-z-augusta-1968-na-nevsednej-vystave-v-budapesti
P. Pellegrini v Budapešti navštívil výstavu Ladislava Bielika
Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) 12. júna 2018 v závere jednodňovej oficiálnej návštevy Maďarska navštívil v Budapešti exteriérovú výstavu prác slovenského fotografa Ladislava Bielika (1939-1984). Veľkoplošné fotografie prezentujú momenty z okupácie Bratislavy v roku 1968. Výstavu pred budovou železničnej stanice Keleti pályaudvar (Východná stanica) zorganizovali Veľvyslanectvo SR v Budapešti, Veľvyslanectvo ČR v Budapešti a Slovenský inštitút v Budapešti. „Tento rok je rokom, keď si pripomíname udalosti rokov spojených s 'osmičkou', a nemôžeme zatvárať oči ani pred udalosťami augusta 1968,” povedal premiér, ktorý si expozíciu prezrel v sprievode fotografovho syna - novinára Petra Bielika. Pellegrini pripomenul, že je to po prvý raz, keď sa v takomto formáte - v exteriéri a v zahraničí - prezentuje to, čo sa na Slovensku vtedy dialo. Maďarsko je prvá krajina, autori však plánujú prezentovať túto výstavu vo všetkých krajinách, z ktorých vojská Varšavskej zmluvy na Slovensko v auguste 1968 prišli, dodal. „Netreba to brať ako provokáciu. Ide skôr o to, ukázať pravdivo a autenticky, ako to v Bratislave a iných mestách na Slovensku v auguste 1968 vyzeralo. Prezentovať aj životný príbeh Ladislava Bielika, ale aj pána Emila Galla, ktorý je na ikonickej fotografii s odhalenou hruďou pred tankom, je myslím si veľmi správne, aby krajiny okolo nás pochopili a možno si pripomenuli tie udalosti, ktoré hýbali Slovenskom a Československom v roku 1968,” povedal.
Pellegrini po schôdzke s Orbánom: Základom našej prosperity je jednota
12. júna 2018 - (tasr)
Krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) sú veľmi efektívne pri presadzovaní názorov ľudí stredoeurópskeho regiónu, povedal 12. júna 2018 v Budapešti predseda vlády SR Peter Pellegrini po schôdzke s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. „Základom našej prosperity je jednota. Keď Slovenská republika prevezme predsedníctvo vo V4 (1. júla 2018), jednota musí byť základ. Nesmieme sa začať rozchádzať na niektorých otázkach, ale vždy si veci vedieť doma veľmi zodpovedne a priamo vyrokovať,” dodal Pellegrini po schôdzke v rámci jednodňovej oficiálnej návštevy Maďarska. Pellegrini potvrdil, že chce pokračovať v budovaní dobrých vzťahov Slovenska s Maďarskom, pretože je to dobré pre ľudí, ekonomiku i región. Orbán podčiarkol, že slovensko-maďarská spolupráca a partnerstvo V4 prispievajú k spoločnému európskemu úspechu. „V4 už nie je zoskupením chudobných krajín, ale krajín, ktoré charakterizujú hospodárska dynamika, disciplinované hospodárenie a veľké plány,” dodal predseda maďarskej vlády. Maďarský ministerský predseda zvlášť ocenil slovenskú pomoc v ochrane hraníc proti migrantom. Povedal, že Bratislava pomohla Maďarsku v „najväčšej medzinárodnej búrke”, na čo jeho krajina dlho nezabudne. V súvislosti s rozhodnutím novej talianskej vlády nepovoliť zakotvenie záchranárskeho plavidla Aquarius s migrantmi pri talianskych brehoch predsedovia vlád zhodne ocenili, že Taliansko sa vrátilo k snahe ochrániť vonkajšie hranice Európskej únie. Podľa Pellegriniho bolo zastavenie lode iba prvým krokom, pričom je potrebné ďalej posilniť ochranu vonkajších hraníc. Orbán pripomenul, že Slovensko je tretím najdôležitejším obchodným partnerom Maďarska, že v Maďarsku funguje takmer tisíc slovenských podnikov a že po vzájomnom prepojení plynovodov sa už pracuje na dvoch prepojeniach elektrickej siete. Predsedovia vlád sa okrem iného dohodli na rozpracovaní projektu vysokorýchlostnej železnice, ktorá povedie z Varšavy cez Bratislavu do Budapešti. Pellegrini v reakcii na otázku TASR povedal, že si veľmi váži postoj maďarského premiéra, ktorý sa úplne stotožňuje aj s jeho videním sveta. „To znamená, že už sme krajiny akoby sebavedomé, ktoré už naozaj nie sú len na to, aby počúvali, ale aby mali ambíciu prinášať aj niečo veľkolepejšie a väčšie. A ja sa plne hlásim k projektu, že krajiny V4 by mali mať ambíciu aj vybudovať nejaké veľké diela, ktoré po nás zostanú, a projekt prepojenia Varšavy, Bratislavy a Budapešti vysokorýchlostnou železnicou je podľa mňa z tých projektov, o ktorých by sme už mali ambíciu a chuť rozprávať,” podčiarkol slovenský premiér. Diskusie s Orbánom a potom popoludní aj s prezidentom Jánosom Áderom označil Pellegrini za konštruktívne a priateľské. Stretnutia podľa jeho názoru potvrdili, že slovensko-maďarské vzťahy sú v súčasnosti na tej najvyššej úrovni. „Nevidíme momentálne medzi oboma krajinami nejaký moment, ktorý by spôsoboval nejaké značné pnutie. Ja len nadväzujem na tie dobré vzťahy, ktoré sa podarilo vybudovať počas predchádzajúcich rokov,” uzavrel predseda vlády SR.
Jednorazový štátny sviatok na sté výročie Deklarácie slovenského národa
http://www.teraz.sk/slovensko/brief-p-pellegrini-statny-sviatok-30-okt/326807-clanok.html
Martinská deklarácia ukončila manželstvo Slovákov s Maďarmi
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/547-martinska-deklaracia-ukonila-manelstvo-slovakov-s-maarmi
Béla Bugár zabojuje o prezidentské kreslo
Béla je náš Obama
http://www.teraz.sk/najnovsie/bela-bugar-bude-kandidovat-za-prezide/330146-clanok.html
Na Žitnom ostrove chýba slovenská škola
24. mája 2018 - (tasr)
Ak chcú rodičia z Rohoviec a okolitých obcí na južnom Slovensku, aby sa ich deti vzdelávali v slovenskom jazyku, musia cestovať autobusom do školy 45 minút. To považujú za záťaž najmä pre menších školákov. Obec však slovenské triedy otvoriť nechce. V neďalekom Šamoríne neprijímajú deti z okolia a úrady ich odporúčajú prihlásiť do školy v Gabčíkove, vzdialenom asi 45 minút. Rodičia z Rohoviec, Trnávky, Báču, Blatnej na Ostrove, Kyselice, Macova a Horného Baru vidia riešenie v otvorení slovenských tried v priestoroch školy s vyučovacím jazykom maďarským v Rohovciach. Napriek dlhoročným plánom slovenská škola v Rohovciach nebude, rodičia sa to dozvedeli vo februári. „Poslanci, ale aj riaditeľka školy hovoria, že nemajú priestor, nie sú slovenské deti a nie sú financie,” povedala Lenka Žárová, zástupkyňa rodičov, ktorí hľadajú slovenskú školu. Prieskum rodičov však ukázal, že o slovenskú školu v Rohovciach by malo záujem 12 budúcoročných prvákov. Samotná škola má v súčasnosti 89 žiakov, ale kapacita je takmer trojnásobná. A obec prispieva na jej chod. Škola v Gabčíkove nie je riešenie. „Deti by museli cestovať autobusom trištvrte hodinu tam, trištvrte naspäť,” podotkla Žárová. Navyše, Gabčíkovo je opačným smerom ako Bratislava, v ktorej časť z nich pracuje. „Starousadlíci sa boja, že ak sa otvorí slovenská škola, maďarskú zatvoria,” myslí si Žárová. To však rodičia nechcú, považujú za výhodu, keď deti vyrastajú v zmiešanom slovensko-maďarskom prostredí. Rodičia sa snažili komunikovať s vedením Rohoviec. Spísali petíciu, ktorou sa má obecné zastupiteľstvo zaoberať 29. mája. Ak neuspejú, chcú podať podnet na Krajský školský úrad v Trnave. Podľa ministerky školstva Martiny Lubyovej (nom. SNS) je problém vzdelávania detí v materinskom a štátnom jazyku vypuklejší. „Tieto práva v praxi zabezpečujú zriaďovateľa škôl, teda mestá a obce,” vysvetlila Lubyová. A konkrétne starostovia a primátori sú zodpovední za uspokojenie všetkých nárokov detí a rodičov. Ministerka pripomenula, že v tejto súvislosti nemá rezort školstva priamu kompetenciu konať. „Pracujeme na takej forme legislatívy, aby bola povinnosť otvoriť takúto triedu v prípade, že v danej obci o to požiada minimálne desať zákonných zástupcov alebo rodičov detí,” dodala.
Maďarský Tokaj láka vínom, atrakciami aj hudbou
23. mája 2018 - (Pravda)
Na to, aby človek objavil nové zaujímavé miesta, nemusí cestovať do exotických krajín. Niekedy stačí, keď si spraví výlet do okolia či za hranice susednej krajiny. Napríklad do blízkeho kraja v Maďarsku, kde môže ochutnať výborné víno a nazbierať nevšedné zážitky. Francúzsky kráľ Ľudovít XV. nazval víno Aszú z Tokaja „vínom kráľov a kráľom vín”. Ak máte radi tento nápoj a dobrú kuchyňu, navštívte región Tokaj-Hegyalja v severovýchodnom Maďarsku. Okrem objavovania storočných vinárskych závodov a vínnych pivníc tu máte i možnosť podnikať túry v drsnom a divokom prostredí neďalekého pohoria Zemplínske vrchy (Zempléni hegység). Turistické trasy, miesta vhodné na horolezectvo, ako aj starobylé hrady ponúkajú vynikajúce príležitosti na aktívny oddych. Tokajské víno Aszú, na mnohých miestach známe len ako Tokaj, sa považuje za jedno z najlepších vín na svete. Táto vinárska oblasť leží v severovýchodnom Maďarsku a zasahuje i na Slovensko. Mnoho vinárskych závodov a vínnych pivníc v Maďarsku má otvorené dvere pre návštevníkov. Môžete ich preskúmať sami alebo so sprievodcom. Presúvať sa môžete pešo alebo na bicykli, niektoré miesta dokonca ponúkajú exkurzie, kde sa turisti presúvajú na dvojkolkách segway či na športových autách. Všetky vinárske závody, vinárne a reštaurácie v regióne vás pozývajú na luxusné ochutnávky vína, večere s vínom a veselé pikniky, ktorými sa táto oblasť vyznačuje. Do regiónu Tokaj-Hegyalja, miest ako Mád, Tarcal, Tállya a Encs, prichádza i čoraz viac majstrov novodobých kulinárskych smerov. Vinárske múzeum svetového dedičstva, ktoré sa nachádza v mestečku Tokaj, umožňuje návštevníkom nazrieť do histórie regiónu a oboznámiť sa s procesmi pri výrobe vína. Pri návšteve regiónu máte možnosť ubytovať sa v útulných dedinských domčekoch. Tie dodnes vyhrievajú kachľové pece a na varenie sa v nich používajú klenuté piecky. V prípade, že dávate prednosť luxusnejšiemu ubytovaniu, k dispozícii sú aj kvalitné hotely, dokonca päťhviezdičkové. V tejto oblasti sa však nekrúti všetko len okolo vína. Môžete sa tu zúčastniť na 150 kilometrov dlhej púti „Po stopách veľkých rabínov”. Vedie cez desať usadlostí a umožní vám spoznať pamätné miesta a významné lokality židovského kultúrneho dedičstva v regióne. V Zemplínskych vrchoch máte možnosť podniknúť túry cez jedny z najrozľahlejších nedotknutých lesov v Maďarsku á zároveň objavovať množstvo hradných zrúcanín, prameňov a miest vhodných na horolezecké výstupy. Môžete spoznávať tiež hrady a pevnosti v obciach Regéc, Füzér, Sárospatak a Füzérradvány alebo si môžete spraviť výlet do zábavného parku Zemplén a vyskúšať si najdlhšiu bobovú dráhu a sedačkovú lanovku v krajine. Môžete sa previezť i na kilometer dlhej extrémnej „zipline” dráhe, na ktorej možno dosiahnuť rýchlosť vyše 80 kilometrov za hodinu. Určite stojí za to pozrieť si aj jednu z najväčších prírodných krás v krajine, banské jazero v pohorí Megyer. V meste Tokaj sa zase zlievajú dve rieky, vďaka čomu je ideálne na výlety loďou. Tieto plavby ponúkajú pôsobivý výhľad a vedú k jednej z najvzácnejších stavieb neskororenesančnej uhorskej architektúry, Rákócziho hradu v Sárospataku (Blatnom Potoku). V Tokaji a okolí sa koná i viacero festivalov a návštevníci tu majú možnosť započúvať sa do popových, symfonických a džezových koncertov alebo si pozrieť divadelné, operné či operetné predstavenia.
Ako Slováci vnímajú históriu?
Triumvirát Štúr - Dubček - Štefánik / Najviac výhrad k Mečiarovi, Tisovi a Havlovi / Maďari na Slovensku velebia Petőfiho, nezabúdajú na „Benešove krivdy“, ani na Trianon
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/74/najviac-sme-hrdi-na-stura-dubceka-a-stefanika-hanbime-sa-za-meciara-tisa-i-havla-prieskum-noc-ky--ukazal-ako-slovaci-vnimaju-historiu-madari-na-slovensku-velebia-petofiho-nezabudaju-na-benesove-krivdy-ani-na-trianon
A. Danko a L. Kövér oslavovali spolu so Slovákmi osídlenie Malého Kereša
19. mája 2018 - (tasr)
Prejavom predsedu maďarského Národného zhromaždenia Lászlóa Kövéra a predsedu Národnej rady SR Andreja Danka sa 19. mája 2018 v Malom Kereši (Kiskőrös) začali oslavy tristoročného výročia osídlenia tohto mestečka v Báčsko-Malokumánskej župe Slovákmi. Súčasťou slávnostného programu výročia bolo odhalenie pamätného reliéfu v evanjelickom kostole. Šéf slovenského zákonodarného zboru pri tejto príležitosti absolvoval s predsedom maďarského parlamentu neformálny obed. - Malý Kereš má v súčasnosti takmer 14.000 obyvateľov. Pracovné príležitosti nachádzajú jej obyvatelia najmä v oblasti vinárstva, strojárstva a logistiky. Najznámejším rodákom Malého Kereša je maďarský básnik slovenského pôvodu Sándor Petőfi, rodený Alexander Petrovič (1. január 1823), jedna z najvýraznejších postáv Uhorskej revolúcie v roku 1848. „Aj keď príchod Slovákov na malokerešskú pustatinu organizovali jej majitelia Ján a Štefan Wattayovci priamo v preľudnených stredoslovenských stoliciach Hont, Novohrad, Turiec či Liptov, ukázalo sa, že najviac prvých osadníkov prišlo spoza Ipľa, z južnej časti Novohradskej a tiež z Peštianskej stolice, kam Slováci migrovali už o dve - tri desaťročia skôr. Ich príchod a usadenie sa v Malom Kereši môžeme preto považovať za súčasť procesu organizovaného osídľovania a útekov poddaných zo svojich pôvodných domovov do vyľudnených južných oblastí krajiny. Osídlenci aj samotní zemepáni mali záujem na tom, aby nová komunita vyznávala rovnakú vieru, v Malom Kereši to bola evanjelická,” pripomína publikácia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Náš kalendár na rok 2018.
Mládežnícky dychový orchester zo Šóškútu v pamätnom parku obce Mlynky 27. mája 2018
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1625527714212865
Maďarsko má ochranu vtáctva na svetovej úrovni
Vďačí za to prírodovedcovi a zoológovi európskeho formátu Otovi Hermanovi - rodákovi z Brezna.
http://www.teraz.sk/magazin/madarsko-ma-ochranu-vtactva-na-svetovvej/321026-clanok.html
Demonštranti žiadali odstúpenie Orbána a kričali: My sme väčšina
http://www.teraz.sk/zahranicie/demonstranti-ziadali-odstupenie-orba/319536-clanok.html
Parlamentné voľby v Maďarsku
http://www.teraz.sk/tag/temavolbymr
Voľby sa skončili
Vysoký záujem voličov / Pokojný priebeh volieb
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-zacali-sa-volby/318189-clanok.html
Favoritom ostáva Orbánov Fidesz
https://hnonline.sk/svet/1724557-volby-v-madarsku-skoncili-priebezne-bola-hlasena-rekordna-ucast-favoritom-ostava-orbanov-fidesz
Dobehne opozícia Orbána?
https://svet.sme.sk/t/4421/madarske-volby-2018
Voľby do Národného zhromaždenia
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-zacali-sa-volby/318189-clanok.html
Voľby sa skončili, voliči však ešte čakajú v radoch
O víťazstve strán vládnej koalície sa nepochybuje
http://www.teraz.sk/zahranicie/o-vitazstve-stran-vladnej-koalicie/318153-clanok.html
Reuters: Orbánov štýl ekonomiky zanecháva za sebou najchudobnejších
http://www.teraz.sk/zahranicie/reuters-orbanov-styl-ekonomiky-zanechava/318106-clanok.html
Samizdat Vytlač si to sám!
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-k-vlade-kriticke-spravy-prinasa/318105-clanok.html
Má otázka imigrácie ešte dosah na politiku?
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-volby-ukazu-ci-ma-otazka-migrac/318088-clanok.html
Pripravujú sa na najhoršie?
http://www.teraz.sk/zahranicie/amnesty-madarsko-ak-fidezs-zvitazi/318087-clanok.html
Ak vyhrá Fidesz, EÚ bude mať problém?
http://www.teraz.sk/zahranicie/politologicka-ak-v-madarskych-volbach-vy/318085-clanok.html
Fidesz nemá isté víťazstvo
http://www.teraz.sk/zahranicie/politolog-fidesz-v-prieskumoch-sice-v/318005-clanok.html
Slováci v Maďarsku druhýkrát volia do parlamentu svojho zástupcu
http://www.teraz.sk/zahranicie/slovaci-v-madarsku-budu-druhykrat-v/318003-clanok.html
Matej Šipický skúma kvasinky - aj tie, ktoré sú v tokajskom víne
17. marca 2018 - (spravodajca TASR Ladislav Vallach)
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/160-nazory3-nazory3/1092-genetik-mikrobiolog-a-pedagog-matej-ipick
Rodák z Békešskej Čaby Matej Šipický je emeritným profesorom na Prírodovedeckej fakulte Debrecínskej univerzity, kde v roku 1984 založil Katedru genetiky. Oblasťou jeho výskumu je genetika a mikroorganizmy. Jeho skupina publikovala najviac publikácií o mikroorganizmoch žijúcich v tokajských vínach. „V súčasnosti publikujem v medzinárodných časopisoch, chodím na konferencie - a práve som dostal pozvánku na septembrovú konferenciu do Argentíny. Nedávno som navštívil aj Oceániu,” poznamenal Matej Šipický v rozhovore pre TASR. V týchto dňoch na požiadanie vydavateľa poslal do Talianska príspevok do knihy o vínnych mikroorganizmoch, ktoré sa rozmnožujú vo víne a kvasia víno. Jeho kapitola sa zaoberá botritizovanými vínami, akými sú napríklad aj vína z tokajskej vinárskej oblasti. „Musel som kvôli tomu prečítať obrovské množstvo literatúry pochádzajúcej od Nového Zélandu až po Tokaj,” konštatoval.
Okrem Oceánie vlani navštívil Mjanmarsko, Východný Timor, Malajziu či Vianočné ostrovy v Indickom oceáne - južne od Jávy, kam turisti nechodia. „Tam letí iba jeden letecký spoj týždenne, preto tam človek musí stráviť najmenej jeden týždeň,” dodal. Pri svojich cestách po svete zbiera vzorky kvasiniek. „Našiel som nové druhy, o ktorých teraz píšem publikáciu. Toto je môj bežný život, nezískal som žiadnu Nobelovu cenu,” poznamenal skromne medzinárodne uznávaný odborník, ktorý okrem európskych štátov prezentoval výsledky svojej práce aj vo Vietname, Japonsku či na Filipínach. Kvôli kvasinke objavenej v Tokaji ho pozvali ako hosťujúceho profesora aj na jedinú vinársku fakultu sveta, do francúzskeho Bordeaux.
„Naša skupina spolupracuje s tokajskou vínnou oblasťou, publikovali sme o tokajských mikroorganizmoch žijúcich v tamojších vínach najviac publikácií. Ja sa vždy zaoberám maďarskou i slovenskou časťou Tokaja, za čo som ešte nikdy nedostal pochvalu ani z jednej, ani z druhej strany. Z maďarskej strany ma skôr kritizujú, pretože podľa maďarských predstáv je Tokaj výhradne maďarským vlastníctvom, pričom podľa nich severnú časť neprávom obsadila cudzia mocnosť,” povedal s úsmevom a dodal, že našťastie Európska únia zatiaľ schválila rozhodnutia, v zmysle ktorých aj Slováci môžu používať túto ochrannú značku.
Dva roky je už emeritným profesorom, predtým bol riadnym profesorom. „Starnem, už nemám vysoké funkcie, lebo už mám nad 65 rokov. Predtým som bol dekanom. Z toho hľadiska, že pracujem na najväčšom výskume, som šťastný, že nemusím úradovať, chodiť na porady a hádať sa s ľuďmi,” uzavrel Matej Šipický.
Popri členstve vo viacerých medzinárodných organizáciách je tento vedec aj mimoriadnym expertom pre geneticky manipulované organizmy Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Je autorom 12 vysokoškolských učebníc, spolupracoval na publikáciách - aj zahraničných - a prednášal na 145 medzinárodných konferenciách.
Popri vedeckej práci spoluzaložil aj Čabiansku organizáciu Slovákov a inicioval vznik Výskumného ústavu Slovákov v Békešskej Čabe.
Prezident Kiska vymenoval za premiéra P. Pellegriniho a členov vlády
http://www.teraz.sk/slovensko/prezident-kiska-vymenoval-za-premiera-p/315226-clanok.html
Robert Fico podal demisiu na post premiéra, nahradil ho Peter Pellegrini
http://www.teraz.sk/slovensko/fico-podal-demisiu-na-post-predsedu-vla/314016-clanok.html
Orbán varoval pred migrantmi, opozícia varovala pred Orbánom
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-orban-varoval-pred-migrantmi/314090-clanok.html
Fidesz podporili pochodom aj Poliaci
http://www.teraz.sk/zahranicie/orbanov-fidesz-podporili-pochodom-tisi/314002-clanok.html
Študenti vyšli do ulíc
https://www.aktuality.sk/clanok/573095/foto-studenti-v-madarsku-vysli-do-ulic-proti-orbanovi/
Prečo sa Slováci nepomaďarčili? Vďaka svojim elitám
To, čo sa dialo v Uhorsku, bolo možné pozorovať aj inde / Ako sa menili hranice ríše, do ktorej sme patrili
https://www.aktuality.sk/clanok/550001/preco-sa-slovaci-nepomadarcili-vdaka-svojim-elitam/
Orbán odmietol dialóg s nespokojnými študentmi, tí pôjdu zas do ulíc
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-odmietol-dialog-s-nespokojnymi/307306-clanok.html
Súd v Ostrihome odsúdil Slováka na finančný trest za hákový kríž
http://www.teraz.sk/zahranicie/sud-v-ostrihome-odsudil-slovaka-na-fi/307406-clanok.html
V Budapešti sa stretávajú členovia vlád Maďarska a Srbska
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-budapesti-sa-stretavaju-clenovia-vlad/307585-clanok.html
Szijjártó: Budapešť nechce diktovať zahraničným Maďarom
http://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-budapest-nechce-diktovat-zahra/307669-clanok.html
L. Kövér: Maďari nemajú dôvod oslavovať storočnicu udalostí roku 1918
http://www.teraz.sk/zahranicie/kover-madari-nemaju-dovod-oslavova/307638-clanok.html
Nová maďarská diaľnica pre Bratislavu
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/457895-nova-madarska-dialnica-pre-bratislavu
Z maďarskej grantovej schémy príde na Slovensko približne 16 mil. eur
Prihlásiť sa mohli drobní podnikatelia z južného Slovenska bez ohľadu na národnosť.
http://www.teraz.sk/ekonomika/z-madarskej-grantovej-schemy-pride-na/306997-clanok.html
Historik: Košice neboli maďarské mesto, to je mýtus
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20751385/historik-kosice-neboli-madarskym-mestom-to-je-mytus.html
Maďarskí socialisti podajú žalobu pre vyjadrenia Kövéra o manipulácii
http://www.teraz.sk/zahranicie/mszp-poda-zalobu-pre-vyjadrenia-kovera/306841-clanok.html
Je na Slovensku zakázané smiať sa z Orbána?
https://www.aktuality.sk/clanok/559795/tyzden-vo-svetovych-mediach-je-na-slovensku-zakazane-smiat-sa-z-orbana/
Maďarský expert: Radikálni islamisti predstavujú problém na Balkáne
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-expert-radikalni-islamisti/306498-clanok.html
I. Korčok si nevie predstaviť, že by SR povinne prijímala migrantov
Maďarský minister Péter Szijjártó dodal, že krajiny V4 majú v tejto otázke jednotný názor.
http://www.teraz.sk/slovensko/i-korcok-si-nevie-predstavit-ze-by/306970-clanok.html
V Londýne protestovali voči návrhu maďarského zákona proti imigrácii
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-londyne-sa-protestovalo-voci-navrhu-za/306969-clanok.html
Na voľby v Maďarsku sa v zahraničí zaregistrovalo vyše 3000 voličov
http://www.teraz.sk/zahranicie/na-volby-v-madarsku-sa-v-zahranici-zareg/306693-clanok.html
Orbán to ešte nemá celkom vyhraté, a tým ani Kaczyński
https://dennikn.sk/1020421/orban-to-este-nema-celkom-vyhrate-a-tym-ani-kaczynski/
Zákon Stop Sorosovi chce Fidesz predložiť parlamentu čo najskôr
http://www.teraz.sk/zahranicie/zakon-stop-sorosovi-chce-fidesz-predlozi/306724-clanok.html
Jobbik žaluje Fidesz za novú bilbordovú kampaň proti Sorosovi
http://www.teraz.sk/zahranicie/jobbik-zaluje-fidesz-za-novu-bilbordov/305943-clanok.html
Maďarsko opustí rokovania OSN o migrácii, ak sa jej postoj nezmení
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-opusti-rokovania-osn-o-migra/305964-clanok.html
V Budapešti odhalili sochu amerického kongresmana Toma Lantosa
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-budapesti-odhalili-sochu-americkeho/306219-clanok.html
Medián: Fidesz mierne stratil priaznivcov, opozícia posilnila
http://www.teraz.sk/zahranicie/median-fidesz-mierne-stratil-priaznivcov/305990-clanok.html
Slovensko stále súperí o zahraničné investície, najmä s Maďarskom
https://www.dobrenoviny.sk/c/123346/cbre-slovensko-stale-superi-o-zahranicne-investicie-najma-s-madarskom
Najdemokratickejšou krajinou je Nórsko, Slovensko je na 44. mieste
Poľsko spadlo na 53. a Maďarsko na 56. miesto, Česká republika je na 34. priečke.
https://www.webnoviny.sk/najdemokratickejsou-krajinou-je-norsko-slovensko-je-na-44-mieste/
Maľovanky z fondov SNK
http://dikda.eu/umelci-vyfarbite-sa/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1520122001420104
Diána Marosz: Prijali by ste maďarské dieťa?
Vymeňme si svoje deti / Ani z voza, ani na voz / Prečo Maďari nevedia dobre po slovensky?
https://dianamarosz.blog.sme.sk/c/475088/prijali-by-ste-madarske-dieta.html
Udel nám pokoja, bydlícím na zemi
https://dianamarosz.blog.sme.sk/c/472860/udel-nam-pokoja-bydlicim-na-zemi.html
Výzva na Cenu Pro Cultura Slovaca za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2575/cena-pro-cultura-slovaca-za-prinos-v-oblasti-kultury-dolnozemskych-slovakov
Pavel Hajko: Keď kohút zaspieva - insitná maľba v Bratislave
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2562/pavel-hajko-ked-kohut-zaspieva--insitna-malba-v-bratislave
Kohút Pavla Hajku spieva veľkú symfóniu života
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1340-kohut-pavla-hajku-spieva-veku-symfoniu-ivota
Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=899291580169819
Slovenčina je pre zahraničných Slovákov dôležitá
Rozdielne možnosti / Skúšky a letné tábory na Slovensku / Materinský jazyk je veľmi dôležitou súčasťou identity krajanov
http://www.teraz.sk/slovensko/slovencina-je-pre-zahranicnych-slova/309229-clanok.html
V Békešskej Čabe sa konalo 6. zasadnutie Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4528/v-bekesskej-cabe-sa-konalo-6-zasadnutie-sekcie-pre-strednu-juznu-a-vychodnu-europu-komisie-pre-skolstvo-a-vzdelavanie-uszz
Anketa - Pamätník slovenského vysťahovalectva
http://www.vystahovalectvo.sk/sk/38
Spočívajte pri tardošskom kameni, krajania naši!
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/154-politika3-politika3/1398-spoivajte-pri-tardoskom-kameni-krajania-nai
O vysťahovaleckom pamätníku v parlamente
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/154-politika3-politika3/1202-o-vysahovaleckom-pamatniku-v-parlamente
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1417323328366639
Deň poézie / RETRO - Ukážky z tvorby slovenských básnikov žijúcich v Maďarsku
Hrušky Mamovky Špiakovej (1955)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/hrusky_mamovky.doc
Výhonky (1978)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/vyhonky.doc
Chodníky (1984)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/chodniky.doc
Cestou k slovám (1996)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/cestou_k_slovam.doc
oSlovMa-Knižnica
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=552107664888214
Fotografická výstava CESTOVANIE A EMÓCIE v Slovenskom inštitúte v Budapešti
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4530/fotograficka-vystava-cestovanie-a-emocie-v-slovenskom-institute-v-budapesti
Program Slovenského inštitútu v Budapešti
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.pdf
Huť - Slovenská dedina v srdci pohoria Piliš
http://www.sturovo.com/drupal/content/pilisszentlelek-slovenska-dedina-v-srdci-pohoria-pilis
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1608082092624094
X. Pešia túra na Pilíš
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2642/v-mlynkoch-pod-pilisom-sa-ozvala-muzika-slovenskeho-jazyka-pocta-slovenskosti-i-spomienka-na-juraja-migasa--priatela-slovakov-v-madarsku
12. mája 2018 / Memoriál Juraja Migaša / „Spoločnými chodníkmi v znamení prehlbovania priateľstva“ - Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1611270452305258
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/1284-memorial-juraja-migaa-vstup-na-vrchol-pilia
Ozvala sa muzika slovenského jazyka
Časť účastníkov X. Pešej túry na Pilíš 12. mája 2018 pred Strediskom pilíšskych Slovákov spieva zhudobnenú báseň Alexandra Kormoša Milovníci Pilíša - oSlovMa-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1610740519024918/
Milovníci Pilíša
Text a hudba: Alexander Kormoš
www.oslovma.hu/XXX/KormosAl-MilPilis.wav
XI. ročník Pilíšskej kavalkády a šiškového festivalu v Mlynkoch
10. februára 2018 - (spravodajca TASR Ladislav Vallach)
http://www.teraz.sk/kultura/slovaci-v-madarskych-mlynkoch-pokrac/307862-clanok.html
Slováci v Maďarsku pokračovali v tradícii festivalu šišiek a v rámci tohtoročného fašiangového obdobia 10. februára usporiadala Slovenská samospráva v Mlynkoch (SSvM) už XI. ročník Pilíšskej kavalkády a šiškového festivalu. „Nie je to špecifická krajanská záležitosť, fašiangy sa oslavujú všade na celom Slovensku v každej dedine, a rovnako tak aj v slovenskom prostredí na Dolnej zemi,” reagoval v severomaďarskej obci Mlynky (Pilisszentkereszt) pre TASR podpredseda Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Peter Prochácka. „Ale ona je skrátka významná tým, že táto tradícia prežila v tom väčšinovom neslovenskom období, a je naďalej udržiavaná. Je veľmi populárna a stretávajú sa tí krajania Slováci tu, interagujú medzi sebou, rozprávajú sa, a toto samo o sebe má taký ten posilňujúci účinok na to národné povedomie,” dodal Prochácka. „V susedných dedinách žijú aj Nemci, tam býva aj nemecká národnosť (národnostná menšina). To je pre mňa zaujímavé, že tu na tomto podujatí sa stretnú aj z inej národnosti, nielen Slováci, ale aj Nemci. Ale prišli napríklad v niektorom roku aj zo Srbska, aj z Rumunska, často prídu aj zo Slovenska. Toto je také podujatie, kde sa stretnú národnosti, kde sa stretnú ľudia, ktorí sa dobre vedia spolu zabaviť, a je to veľmi dobrý pocit,” povedala Szilvia Glücková Šalgaiová z organizačného tímu festivalu. Z doterajších ročníkov zaznamenali podľa jej slov najvyššiu účasť vlani na jubilejnom ročníku, keď prišlo vyše 3000 ľudí. Tento rok prišlo do Mlynkov menej návštevníkov, dôvodom okrem horšieho počasia mohla byť aj skutočnosť, že v rovnakom čase boli v Budapešti a v celom Maďarsku viaceré iné podujatia, dodala Szilvia Glücková Šalgaiová. „Ja mám veľmi rada šišky, už som aj kúpila, čo si odnesiem domov. Zvykla som ich doma pripravovať, keď som mala doma rodinu, síce vnučky a rodinu mám teraz v Taliansku, pravda tam žijú,” povedala Anna Fúziková Csörgölová, bývalá riaditeľka Slovenskej školy v Budapešti, ktorá je na festivale už tretíkrát. „Veľmi chutné, tešíme sa. Chodievame sem už niekoľko rokov pravidelne zo Štúrova. My sme miestny odbor Matice slovenskej, taká partia pravidelne tu v Mlynkoch u našich priateľov Slovákov a partia zo Slovenska. Keď sa podarí, aj pri iných príležitostiach sa stretávame. Som rád, že sme tu, verím, že budeme tu, aj keď budú ďalšie programy. Hlavne výstup na Piliš v máji, a v lete stretnutia, keď sa urobia programy spoločne,” konštatoval predseda Jaroslav Janok. Festival sa začal slávnostnou omšou v miestom rímskokatolíckom kostole a pokračoval fašiangovým sprievodom obcou od kostola až do Strediska pilíšskych Slovákov, kde pripravili organizátori množstvo programov pre celé rodiny. Hosťami tohtoročného festivalu bol folklórny súbor Partizán z Banskej Bystrice.
oSlovMa-Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1522683804497257
Video: https://videoservis.tasr.sk/videos/hDPBrlRLTnag/embed/high_1080p
Pilíšska kapela
Mlynky / 2018-04-30 - Foto: I. Fuhl
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1600091600089810
Pilíšska kapela: V richtárovej studni
30. apríla 2018 / Mlynky - Majáles na školskom dvore - oSlovMa-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1600039290095041/
Zabíjačka v Mlynkoch
Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1515099575255680
oSlovMa-video: https://www.facebook.com/oslovma/videos/1514476641984640/
Valné zhromaždenie Zväzu Slovákov v Maďarsku
VZ ZSM 27. apríla 2018 v Budapešti / Správa o činnosti organizácie a jej hospodárení v roku 2017, plán činnosti a rozpočet na tento rok, voľba nového vedenia, vymenovanie kurátorov Verejnoprospešnej nadácie ZSM / Predsedníčkou ZSM už po piaty raz sa stala Ruženka Egyedová Baráneková / Ďalšími členkami predsedníctva sa stali: Veronika Árendášová, Marta Papučková Glücková, Katarína Krafčenková, Zuzana Liborová Antalová, Judita Mátraiová a Judita Fábryová. - Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1599160813516222
„Daj Boh šťastia tejto zemi“ (hymna ZSM)
Valné zhromaždenie Zväzu Slovákov v Maďarsku 27. apríla 2018 v priestoroch Slovenského inštitútu v Budapešti - oSlovMa-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1598667686898868/
Svadobné kroje Slovákov v Maďarsku
Fotovýstava / Slovenský inštitút v Budapešti / Máj 2018
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1604841739614796
V Dabaši zazvučí džavot detí v 22. príbehu Slovenských spievaniek a veršovačiek
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4525/v-madarskom-dabasi-zazvuci-dzavot-deti-a-ziakov-v-22-pribehu-slovenskych-spievaniek-a-versovaciek
Celoštátne kolá Slovenských spievaniek a veršovačiek Zväzu Slovákov v Maďarsku /Archív/
Vysoká latka (2017)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/25076-vysoka-latka-na-tohoro-n-ch-spievankach-a-ver-ova-kach-zsm
Deň slovenského slova a piesní (2016)
http://www.oslovma.hu/zsm.hu/18-aktuality/284-slovenske-spievanky-a-ver-ova-ky-2016
Najšikovnejší recitátori a speváci (2015)
http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-deti-a-mladez/22891-v-budape-ti-su-a-ili-naj-ikovnej-i-recitatori-a-spevaci
Spievanky a veršovačky oslávili dospelosť (2014)
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1194-spievanky-a-verovaky-oslavuju-dospelos
Celoštátne kolo spievaniek a veršovačiek (2013)
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1034-celotatne-kolo-spievaniek-a-verovaiek
Fotogaléria: 2016 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.960200837412226.1073742004.147596498672668&;type=3
2014 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.595361073896206.1073741899.147596498672668&;
2013 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.428676493897999.1073741842.147596498672668&;type=1
Voľby 2018 - Registrujme sa! Hlasujme!
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/25941-registrujme-sa-hlasujme
Namiesto straníckej listiny hlasovať na národnostnú listinu
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/25940-vo-by-2018-namiesto-stranickej-listiny-hlasova-na-narodnostnu-listinu
Slovenské divadlo Vertigo - Nízkotučný život
Komédia Viliama Klimáčka Nízkotučný život, príbeh štyroch žien a pokušiteľa troch z nich v podaní amatérskej zložky slovenského divadelného súboru Vertigo pod vedením Daniely Onodiovej - 23. februára v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch - Foto: Imrich Fuhl:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1534798573285780
Postavy stvárnili Ildika Záluská, Iveta Nagyová, Miroslava Kovácsová, Dominika Čuliová a Csaba Lampert
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/25927-nizkotu-n-ivot-je-ve-ka-zabava
VideoMomenty z premiéry (Domovina):
https://www.mediaklikk.hu/video/domovina-2018-02-19-i-adas/#
Podpory Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku na miestne slovenské aktivity a programy v roku 2018
www.oslovma.hu/XXX/CssmPodp-2018.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1633832863382350
Navždy odišla slovenská učiteľka a vychovávateľka Mária Kusnyárová, rod. Zelmanová
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/25914-nav-dy-odi-la-slovenska-u-ite-ka-a-vychovavate-ka-m-kusnyarova
Slávnostné kladenie vencov pri buste Ondreja Áchima v Budapešti
Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) usporiadala 5. apríla 2018 slávnostné kladenie vencov pri buste čabianskeho agrárneho politika a parlamentného poslanca Ondreja Áchima na promenáde sôch Maďarského poľnohospodárskeho múzea v budapeštianskom Mestskom parku. Na záverečnej udalosti volebnej kampane CSSM so slávnostnými prejavmi vystúpili: námestník štátneho tajomníka Úradu vlády Dr. Csaba Latorcai, parlamentný poslanec Gyula Vantara, členka samosprávy župného mesta Békešská Čaba Dr. Helena Csicselyová a vedúci parlamentnej listiny CSSM Anton Paulik. V kultúrnom programe účinkovali členovia Mládežníckeho dychového orchestra zo Šóškútu, Speváckeho zboru Čabianska ružička a Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena. Po kladení vencov sa uskutočnila slávnostná recepcia v neďalekej Liptákovej vile, hostiteľkou ktorej bola predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková. - Foto: Imrich Fuhl
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1576117739153863
Vedúci parlamentnej listiny CSSM Anton Paulik
Zo slávnostného prejavu Antona Paulika na záverečnej udalosti Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) 5. apríla 2018 pri buste čabianskeho agrárneho politika a parlamentného poslanca Ondreja Áchima v Budapešti - oSlovMa-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1576023982496572/
Spevácky zbor Čabianska ružička
5. apríla 2018 na promenáde sôch Maďarského poľnohospodárskeho múzea v budapeštianskom Mestskom parku pred kladením vencov pri buste čabianskeho agrárneho politika a parlamentného poslanca Ondreja Áchima - oSlovMa-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1576011259164511/
Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku
Od septembra: Budapeštianske slovenské odborné kolégium
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/26343-od-septembra-s-nov-m-kolegiom
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1623158501116453
Naša galéria - František Kolář: Slováci z Čaby
Datovanie: 1850 / Miery: výška 15.5 cm, šírka 9.5 cm, výška 21.0 cm, šírka 16.0 cm / Výtvarný druh: kresba › voľná / Žáner: figurálna kompozícia / Materiál: kartón / Technika: akvarel / Značenie: vľavo dole Slováci z Čaby 1850. Kollarz / Inštitúcia: Galéria mesta Bratislavy, GMB (webumenia.sk)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1515571015208536/?type=3&theater
Johann Adam Klein: Povoz z Dolnej zeme
Datovanie: 1812 / Miery: výška 14.0 cm, šírka 20.5 cm, výška 19.0 cm, šírka 26.7 cm / Výtvarný druh: grafika › úžitková / Materiál: papier / Technika: rytina, medirytina / Značenie: vpravo dole Ungarisches Fuhriwerk. Nach der Natur gem. a rad. v J. A. Klein 1812 / Inštitúcia: Galéria umenia Ernesta Zmetáka, GNZ (webumenia.sk)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1515575808541390/?type=3&theater
Ladislav Čemický: Na dolnej zemi
Datovanie: 1930-1940 / Miery: výška 81.0 cm, šírka 69.0 cm / Výtvarný druh: maliarstvo / Žáner: krajina s figurálnou kompozíciou / Materiál: plátno / Technika: olej / Neznačené / Inštitúcia: Slovenská národná galéria, SNG (webumenia.sk)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1515578161874488/?type=3&theater
Akademický maliar Ján Mušto (1934-2012)
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/157-kultura3-kultura3/724-hada-nekonena-maliar-jan-muto-1934-2012
Hľadač nekonečna / Ľudia stavajú mosty zo svojho živého tela / V kozmickom meradle - Umenie trvá dlho, život je krátky / O dvojitej väzbe - Vzájomná odkázanosť / Slovensko-maďarský Strom života
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-vytvarne-umenie/25944-h-ada-nekone-na
https://www.facebook.com/oslovma/posts/749947131770932
Slováci pred vyše 100 rokmi
Život a prostredie obyvateľov na území dnešného Slovenska zachytil na prelome 19. a 20. storočia fotograf Pavol Socháň.
https://www.aktuality.sk/clanok/560254/foto-ako-vyzerali-slovaci-pred-vyse-100-rokmi/
Podpora zo Slovenska / Dotácie z rozpočtu ÚSŽZ
http://www.uszz.sk/data/577c33493afff15d04da3dfc18e6ebc9.pdf
Zoznamy schválených a zamietnutých žiadostí
http://www.uszz.sk/data/4ae04dc6e37dd3bb001b64c002325a6b.pdf
Zoznam schválených žiadostí o dotáciu - Maďarsko:
http://www.oslovma.hu/XXX/UszzDo18.rtf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1547754868656817
Prezentácia krajanských ročeniek v Bratislave
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2625/slovenske-slovo-v-krajanskych-kalendaroch-je-ako-pismo-svaete---aj-vdaka-rocenkam-slovakov-v-zahranici-duch-slovenskosti-prezije-nielen-v-madarsku-ci-na-dolnej-zemi-ale-vsade-vo-svete
Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM), Čabianska organizácia Slovákov, Obchodná spoločnosť SlovakUm, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Univerzitná knižnica v Bratislave 13. apríla 2018 v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice usporiadali prezentáciu dvoch ročeniek Slovákov v Maďarsku a Slovenského svetového kalendára na rok 2018. Náš kalendár predstavil vedecký pracovník, historik a diplomat PhDr. Ján Hovorka, Čabiansky kalendár vedúci kabinetu CSSM, resp. nový parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik a Slovenský svetový kalendár predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková. Hostí privítali podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí PhDr. Peter Prochácka a konateľ Obchodnej spoločnosti SlovakUm Imrich Fuhl. V kultúrnom programe účinkovali: citaristi békeščabianskej kapely Strapce Agneša Priškinová, Viktória Czirbuľová a Alexander Kiš. - Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1586658304766473
V Sládkovičove sa stretli Pitvarošania a presídlenci z Maďarska
http://pitvaros.sk/?p=1618
14. apríla 2018 vzdali poctu predkom i sebe / Na podujatí s názvom Pitvarošské dotyky vystúpili členovia Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena a citarovej skupiny Strapce, pôsobiacej pri Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe. / Výstava a premietanie dokumentárneho filmu o povojnovej výmene obyvateľstva / Prezentácia Čabianskeho kalendára a Nášho kalendára / Krst knihy Príbehy z Pitvaroša - poviedky Pitvarošanky Márie Urbančokovej - Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1587496291349341
http://pitvaros.sk/
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/26195-pitrvaro-ske-dotyky-v-sladkovi-ove
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2608/v-sladkovicove-sa-stretnu-pitvarosania-a-presidlenci-z-madarska-14-aprila-vzdaju-poctu-predkom-i-sebe
Anton Paulik 14. apríla 2018 na podujatí s názvom Pitvarošské dotyky v Sládkovičove otvára putovnú výstavu Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Československo-maďarská výmena obyvateľstva očami Slovákov - oSlovMa-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1588268607938776/
Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena: „Dobrú noc, má milá, dobrú noc...“ - 14. apríla 2018 Pitvarošské dotyky v Sládkovičove - oSlovMa-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1588283184603985/
Pitvarošské pesničky v podaní Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena 14. apríla 2018 v Sládkovičove - oSlovMa-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1588290434603260/
Zahraniční Slováci študujú v slovenčine najmä v Srbsku
https://www.napalete.sk/33578-2/
Vláda SR schválila Správu za rok 2017 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu na rok 2019
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27531
Zasadnutie komisie pre Cenu Pro Cultura Slovaca
za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov
http://www.slovaci.hu/index.php/sk/9-blog/571-zasadala-komisia-pre-cenu-pro-cultura-slovaca
Alžbete Uhrinovej a Vieroslave Timárovej udelili Cenu Ondreja Štefanka 2018 v Nadlaku
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4485/alzbete-uhrinovej--a--vieroslave-timarovej-udelili--cenu-ondreja-stefanka-2018-v-nadlaku
Slovenčinu v Maďarsku sa učí 3600 žiakov
Deti Slovákov žijúcich v Maďarsku síce doma už takmer vôbec nerozprávajú po slovensky, rodičia však majú záujem na tom, aby si deti jazyk svojich predkov osvojili v škole.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/153-politika1-politika1/1424-ui-ich-kola-doma-nepouivaju-sloveninu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1532105466888424
Plán zriadenia Slovenského domu v Budapešti
Andrejovi Dankovi a Lukášovi Parízkovi predostreli Alžbeta Hollerová Račková a Anton Paulik
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4497/slovaci-v-madarsku-predostreli-a-dankovi-a-l-parizkovi-plan-zriadenia-slovenskeho-domu-v-budapesti
CSSM - Parlamentné voľby 2018
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/151-aktuality3-aktuality3/1419-cssm-pripravena-na-parlamentne-voby
Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) Vás pozýva na programy kultúrneho zájazdu v znamení očakávania jari, ktoré sa uskutočnia:
24. februára 2018 od 15:00 v Osvetovom dome MagHáz v Maglóde (Maglód, Fő u. 4-6.)
25. februára 2018 od 14:30 v Osvetovom dome a knižnici vo Veňarci (Veňarec, Veres Pálné út 83.)
2. marca 2018 od 15:00 v Kossuthovom kultúrnom stredisku v Novom Meste pod Šiatrom (Nové Mesto pod Šiatrom, Táncsics tér 3.)
4. marca 2018 od 15:00 v kultúrnom dome Cervinus Teátrum v Sarvaši (Sarvaš, Kossuth tér 3.)
11. marca 2018 od 15:00 v Puškinovom kultúrnom dome v Bánhide (Tatabáňa-Bánhida, Kossuth u. 4.)
V rámci podujatia sa predstavia kandidáti parlamentnej listiny Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1534627219969582
Kultúrny zájazd CSSM v znamení očakávania jari
11. marca 2018 / Tatabáňa-Bánhida - Zábery Imricha Fuhla:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1550575761708061
Ľudo Pomichal: Prečo nevnímam médiá na Slovensku vážne
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/26293-poh-ad-zo-slovenska-pre-o-nevnimam-media-na-slovensku-va-ne
Čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi?
http://dikda.eu/category/100-rocne-noviny/
Vnútro Rakúsko-uhorskej monarchie drží pokope už len silou vôle / Zmodernizovať trať medzi Šalgótarjánom a Vrútkami
http://dikda.eu/co-sa-pisalo-v-novinach-pred-100-rokmi-22-aprila-5-maja-1918/
Testament posledného majiteľa bojnického zámku
http://dikda.eu/co-sa-pisalo-v-novinach-pred-100-rokmi-7-21-aprila-1918/
Staviteľ Ján Winkler cestou z Pešti do Budína vyhodil omylom z vlaku obálku so 60 tisíckami
http://dikda.eu/co-sa-pisalo-v-novinach-pred-100-rokmi-18-marca-6-aprila-1918/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1622967324468904
„Daj bohu dušu a nám peniaze!“ - výročie úmrtia Juraja Jánošíka / V elektrickej peci vyrobili umelé diamanty / V Uhorsku je málo lekárov / Minister odsúhlasil prenájom niektorých štátnych kúpeľov
http://dikda.eu/co-sa-pisalo-v-novinach-pred-100-rokmi-10-februara-17-marca-1918/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1558248414274129
O gramotnosti národov v Uhorsku / Ako bude usporiadaný svet po I. svetovej vojne? / Umelo hnojiť pôdu / Repa ako plnohodnotná ľudská potrava
http://dikda.eu/co-sa-pisalo-v-novinach-pred-100-rokmi-14-januara-9-februara-1918/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1529650110467293
Ľudové noviny / Týždenník Slovákov v Maďarsku
22/2018
http://www.luno.hu/images/pdf/2018/22-2018.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1643404492425187
21/2018
http://www.luno.hu/images/pdf/2018/21-2018.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1635439503221686
20/2018
http://www.luno.hu/images/pdf/2018/20-2018.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1628833757215594
19/2018
http://www.luno.hu/images/pdf/2018/19-2018.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1621871194578517
18/2018
http://www.luno.hu/images/pdf/2018/18-2018.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1615380348560935
17/2018
http://www.luno.hu/images/pdf/2018/17-2018.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1609150015850635
16/2018
http://www.luno.hu/images/pdf/2018/16-2018.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1602371149861855
15/2018
http://www.luno.hu/images/pdf/2018/15-2018.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1596010867164550
14/2018
http://www.luno.hu/images/pdf/2018/14-2018.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1589318551167115
13/2018
http://www.luno.hu/images/pdf/2018/13-2018.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1582462861852684
Lúč - príloha Ľudových novín, týždenníka Slovákov v Maďarsku
http://www.luno.hu/images/pdf/2018/13-2018-priloha.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1587530128012624
12/2018
http://www.luno.hu/images/pdf/2018/12-2018.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1575330449232592
11/2018
http://www.luno.hu/images/pdf/2018/11-2018.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1568600616572242
10/2018
http://www.luno.hu/images/pdf/2018/10-2018.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1561665860599051
09/2018
http://www.luno.hu/images/pdf/2018/09-2018.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1554933654605605
08/2018
http://www.luno.hu/images/pdf/2018/08-2018.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1546711028761201
07/2018
http://www.luno.hu/images/pdf/2018/07-2018.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1545663438865960
06/2018
http://www.luno.hu/images/pdf/2018/06-2018.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1532708286828142
05/2018
http://www.luno.hu/images/pdf/2018/05-2018.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1526155650816739
04/2018
http://www.luno.hu/images/pdf/2018/04-2018.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1519190194846618
O čom písali Ľudové noviny pred 10, 15, 20, 25 a 50 rokmi? (8)
Knižka G. M. Papucseka s humorom o Maďarsku pre Slovákov / Na slovíčko s docentkou Evou Horváthovou Farkašovou / Prostota a úprimnosť - S insitným maliarom Jurajom Laukom ml. / Hradište - Békešská Čaba / OSMM po stopách našich predkov / Jedna z najmodernejších tlačiarní v Európe bude v Békešskej Čabe
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25971-o-om-sme-pisali-2018-8
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1529028260529478
O čom písali Ľudové noviny pred 10, 20, 25, 45 a 52 rokmi? (10)
Náš postmoderný svet oslabuje jazyk, korene a identitu / V Čemeri zachovávajú kultúrne dedičstvo slovenských predkov / Maliar Ondrej Lukoviczký rozumom vedca a srdcom básnika / Eva Vácziová sa vráti do svojej školy vyučovať slovenčinu / V obci Viszló už len najstarší rozprávajú po slovensky
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/26032-o-om-sme-pisali-2018-10
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1543891495709821
O čom písali Ľudové noviny pred 10, 15, 20, 23 a 46 rokmi? (13)
Genetik, mikrobiológ a pedagóg Matej Šipický / Korene a zdroje etnobiznisu - Nedostatky nedokonalého systému / Petőfiho si vyhlasujú za svojho takí, akých najviac nenávidel / O dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi MR a SR / Významné vykopávky: opátstvo cisterciánov v Mlynkoch
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/26113-o-om-sme-pisali-2018-13
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1564641633634807
O čom písali Ľudové noviny pred 10, 15, 25, 35 a 50 rokmi? (14)
„Protislovenský útok. Vyháňajú Slovákov zo Slovenského domu“ / Ani župné inštitúcie nepotrebujú národnostných odborníkov / Aká si nám krásna, slovenská (maďarská) materinská... - RECCS! / V Šárišápe spomínali na odborára a partizána Jána Zderku / Ako sa stal Béla Kálmánfi znalcom folklóru pilíšskych Slovákov?
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/26142-o-om-sme-pisali-2018-14
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1571541209611516
O čom písali Ľudové noviny pred 5, 10, 15, 20 a 59 rokmi? (15)
Knižka o legendárnom sedliackom kráľovi Ondrejovi L. Áchimovi / Dunaj ako symbol - Alexander Kormoš na Deň poézie v Číve / Pastorácia v materinskom jazyku v Pilíši ako vzkriesenie / Antológia Výhonky - medzník, podnet a výzva do budúcnosti / Mladí roľníci a baníci v Kestúci znovu založili ľudový súbor
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/26186-o-om-sme-pisali-2018-16
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1585578244874479
O čom písali Ľudové noviny pred 10, 20, 45, 51 a 59 rokmi? (18)
Aby Veľký Bánhedeš nevymrel spolu so slovenským jazykom / Slovenské školstvo v Maďarsku prežíva krízu už desaťročia / Pestrá prehliadka národnostných súborov Komáromskej župy / Rudo Móric v Slovenskom Komlóši sa stretol s 90 čitateľmi / Kultúrnici Slovákov v Maďarsku dýchajú socialistický duch
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/26242-o-om-sme-pisali-2018-18
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1598644026901234
O čom písali Ľudové noviny pred 20, 25, 45 a 50 rokmi? (21)
Kolomanovi Patakimu v Dabaši-Šáre nie každý rozumie / Tajomstvo úspechu národnostného zákona sa skrýva v detailoch / Robotnícko-roľnícke stretnutie v Ďurke s bohatým programom / Národnostní pracujúci a ich umelecké súbory na ostrove Peklo
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/26320-o-om-sme-pisali-2018-21
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1618247124940924
O čom písali Ľudové noviny pred 59, 46, 20 a 15 rokmi? (23)
Prelomil sa ľad v zaškoľovaní do národnostných stredných škôl / Paula Dudášová: Učiteľská práca je pre mňa životodarnou silou / Obrovské problémy s výučbou slovenčiny (aj) v Novohrade / Na Univerzite Komenského klesá počet študentov z Maďarska
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/26384-o-om-sme-pisali-2018-23
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1632751286823841
O čom písali Ľudové noviny pred 15, 20, 45 a 51 rokmi? (24)
Keby ste takto pekne komunikovali, ako spievate a recitujete... / Ondrej Hanko o trpkých skúsenostiach z parlamentných volieb / Obchod v Békešskej Čabe so slovenskými hračkami a knihami / Dobré rady žiakom na prázdniny: pomáhať rodičom a veľa čítať
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/26408-o-om-sme-pisali-2018-24
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1638949086204061
Oprášené fotografie z archívu Ľudových novín - Február / Marec / Apríl / Máj 2018
Volá a čaká vás slovenská škola a kolégium v Budapešti (1968) / Na santovskej svadbe Pavly Bugárovej a Martina Trkalu (1958) / Päťsto hostí na družstevnej svadbe Petrovských v Kétšoproni (1973)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/26348-opra-ene-fotografie-2018-22
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1624945140937789
Rozhlas békeščabianskej slovenskej školy už vysiela (1988) / Veľké množstvo zeleniny z cinkotského družstva do Budapešti (1973) / Maglódski folkloristi a divadelníci na zájazde v Novohrade (1958)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/26267-opra-ene-fotografie-2018-19
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1606210709477899
Poučenie z prvého prípadu pôsobenia kňaza zo Slovenska medzi slovenskými veriacimi v Maďarsku (1993) / Na doškoľovaní slovenských pedagógov v Pilíšskom Santove (1978) / Jarná prechádzka po jubilujúcej a kvitnúcej Békešskej Čabe (1968)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/26214-opra-ene-fotografie-2018-17
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1592929557472681
Prvá dáma Slovenska a Slovenky z Maďarska so zákuskami (15/2008) - Ľudoví speváci zo Slovenského Komlóša v rozhlase naživo (11/1973) - Cinkotskí družstevníci počas jarných poľnohospodárskych prác (13/1968)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/26088-opra-ene-fotografie-2018-12
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1557687644330206
Potlesk za Pohreb - Klobúk dolu pred našimi divadelníkmi (10/2008) - Žiaci komlóšskej slovenskej školy vo voľnom čase (9/1978) - V Bánhide chcú slovenský folklór, nie „jampecké“ zvyky (7/1958)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/26007-opra-ene-fotografie-2108-9
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1535814113184226
Reálne šance na obnovu storočného Mosta Márie Valérie (1993) - Záhumienkové hospodárstva v Teranoch chovajú králiky (1978) - Televízor, o ktorom sníva už skoro každý obyvateľ Jače (1958)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25922-opra-ene-fotografie-2108-6
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1515545788544392
Ľudové noviny: Nebojme sa vysloviť vlastnú mienku!
Reakcia na článok - Na slovenskom plese v Budapešti
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/25938-reakcia-na-na-lanok
Všetci sme tu Slováci? - Igen!
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/25937-poh-ad-zo-slovenska-v-etci-sme-tu-slovaci-igen
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1520291681403136/?type=3&theater
Historický kalendár
2. februára 1860
Narodil sa v Nagykálló (Maďarsko) publicista, bankový riaditeľ a národný pracovník v USA Ivan Daxner, signatár Clevelandskej a Pittsburskej dohody. Zomrel 28. 12. 1935. - http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/ivan-daxner/16477-clanok.html - Kedy Slováci prestali byť „Hunkies“ - https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/372722-slovakov-dala-dokopy-s-cechmi-amerika/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1513258985439739/?type=3&theater
2. februára 1849
Narodil sa vo Vyšnom Kubíne básnik, dramatik, prekladateľ a právnik Pavol Országh Hviezdoslav, ktorého dielo patrí k základným a trvalým hodnotám nášho kultúrneho dedičstva. Medzi jeho najznámejšie diela patria básnické skladby Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský a Gábor Vlkolinský, básnická zbierka Krvavé sonety či dráma Herodes a Herodias. Zomrel 8. 11. 1921.
http/sk.wikipedia.org/wiki/Pavol_Orsz%C3%A1gh_Hviezdoslav
https/www.facebook.com/oslovma/posts/716737691758543
3. februára 1812
sa narodil slovenský básnik, prozaik, dramatik, historik, novinár, kňaz a teológ Jonáš Záborský
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1378-jona-zaborsk-nam-bajkami-nastavoval-zrkadlo
https/www.facebook.com/oslovma/posts/1164195430346098
4. februára 1867
Rakúsko-maďarské štátoprávne vyrovnanie / Rakúske cisárstvo sa zmenilo na úniu Rakúsko-Uhorsko (1867-1918) / Viedeň súhlasila s obnovením uhorskej ústavy a utvorením uhorskej vlády
https/www.valka.cz/12878-Rakusko-madarske-statopravne-vyrovnanie
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1164202567012051/?type=3&theater
5. februára 1925
Narodila sa v Kovačici svetoznáma insitná maliarka Zuzana Chalupová. Zomrela 1. 8. 2001.
https/sk.wikipedia.org/wiki/Zuzana_Chalupov%C3%A1
Video: https/www.youtube.com/watch?v=uXGlRUuuUy8
Galéria obrazov: http/www.slovackizavod.org.rs/vizuelna-umetnost/naiva/5346
Najznámejšia insitná maliarka z Kovačice
http/www.slovackizavod.org.rs/licnosti/2440
Teta sveta
http/www.slovackizavod.org.rs/izmogugla/pregled/5407
https/www.facebook.com/oslovma/posts/1165017720263869
6. februára 1941
Narodil sa v Pôtri (okres Veľký Krtíš) poľnohospodársky inžinier, novinár, publicista, spisovateľ literatúry faktu Ján Jančovic.
Pracovník na národa roli dedičnej / „Ctite si otcov mozole krvavé“
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1336-jan-janovic-76-ctite-si-otcov-mozole-krvave
Zaradil sa k popredným znalcom vysťahovaleckej tematiky, zameranej na územie historického Novohradu.
http://www.oslovma.hu/XXX/Jancovic.pdf
So zakorenenými dolnozemskými výhonkami
Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=357762054322777
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1165860870179554
8. februára 1813
Narodil sa v Jelšavskej Teplici (dnes časť Gemerských Teplíc) evanjelický kňaz, romantický spisovateľ, štúrovský básnik, vychovávateľ, národnopolitický pracovník Samuel Tomášik, ktorý sa okrem iného pričinil o založenie gymnázia v Revúcej. Zomrel 10. 9. 1887.
Samuel Tomášik ako ovocinár a včelár pomáhal Slovákom na Dolnej zemi
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/955-samuel-tomaik-a-dolnozemski-slovaci
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/719851558113823/?type=1
8. februára 1915
Narodil sa v Budmericiach básnik, kolážista, publicista (Život, Svet socializmu, Film a divadlo, Expres) a jeden z hlavných predstaviteľov nadrealizmu Rudolf Fábry, ktorého básnická zbierka Uťaté ruky znamenala začiatok avantgardnej slovenskej poézie. - Zomrel 11.2.1982.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Fabry
https://www.facebook.com/oslovma/posts/720108691421443
10. februára
1857 - Zomrel v Banskej Štiavnici evanjelický kňaz, spisovateľ a pedagóg Ján Seberini, predstaviteľ odboja proti maďarizácii v Uhorsku. Narodil sa 1. 1. 1780.
10. februára 1875 - Zomrel v Pannonhalme (Maďarsko) skalický rodák, benediktín, archivár a historik Móric Pavol Cinár. Narodil sa 30. 3. 1787.
10. februára 1912 - Narodil sa maďarský prozaik, dramatik a politik József Darvas. Zomrel 3. 12. 1973.
10. februára 1922 - Narodil sa maďarský právnik, dramatik, politik, štátnik, prezident Maďarskej republiky v rokoch 1990-2000 Árpád Göncz. Zomrel 6. 10. 2015.
10. februára 1947
Československo podpísalo s Maďarskom v Paríži mierovú zmluvu / Spomienka na Paríž
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/957-j-schwarz-spomienka-na-pari-1920-1947-1995
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1169518049813836
11. februára 1939
Narodil sa v Plzni spisovateľ, literárny vedec, diplomat (bývalý veľvyslanec v Maďarsku), exminister kultúry SR, bývalý podpredseda Vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, poslanec Národnej rady SR Rudolf Chmel.
Hovorme priamo o malosti, chudobe a biede
http://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/323306-rudolf-chmel-hovorme-priamo-o-malosti-chudobe-a-biede/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/721262061306106/?type=1
12. februára 1941
Narodil sa v Kestúci slovenský novinár a prozaik v Maďarsku Zoltán Bárkányi Valkán
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/128/zoltan
Video: http://nava.hu/id/2343716/
Pilíšsky svet v próze Zoltána B. Valkána
http:///:www.oslovma.hu/index.php/hu/literatura/163-literatura3-literatura3/1068-pilisky-svet-v-proze-zoltana-b-valkana
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1171697856262522
13. februára
Svetový deň rozhlasu
Vyhlásili ho delegáti na 36. zasadnutí Generálnej konferencii UNESCO 3. novembra 2011. Dátum 13. február zvolili v spojitosti so založením Rozhlasu OSN v roku 1946. Návrh na vyhlásenie Svetového dňa rozhlasu predložila delegácia Španielskeho kráľovstva. - Rozhlas, to ste vy - http://www.teraz.sk/magazin/svetovy-den-rozhlasu-sa-ponesie-pod-he/243372-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/721959817902997
14. februára
Deň sv. Valentína, mučeníka a patróna zamilovaných
Podľa legendy pôvodne pohanský kňaz Valentín, obrátený na kresťanskú vieru, žil v Ríme v 3. storočí n.l. V ríši v tom čase platil dekrét cisára Claudia, zakazujúci rímskym vojakom oženiť sa, pretože manželské radosti by ich odvádzali od plnenia vojenských povinností. Svätý Valentín považoval nariadenie za porušenie Božích zákonov a snúbencov tajne oddával. Za to skončil vo väzení. Keďže Valentín sa viery nevzdal, 14. februára roku 270 ho Rimania popravili. Legenda dodáva, že Valentín stačil pred smrťou napísať lístok žalárnikovej dcére s vyznaním lásky. Práve to sa stalo základom valentínskej tradície.
http://www.zivotopisysvatych.sk/valentin-biskup-a-mucenik/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/722403874525258/?type=1
14. februára 2018 (6. marca 2019)
Popolcová streda
Pre kresťanov sa začína 40-dňové obdobie pôstu, ktoré trvá až do Veľkonočnej nedele. Dátum Popolcovej stredy závisí od dátumu Veľkej noci, ktorý je pohyblivý, podobne ako aj termíny ďalších na ňu nadväzujúcich sviatkov, napríklad sviatku zoslania Ducha Svätého. Určenie ich dátumu závisí od výpočtu začiatku astronomickej jari a následného splnu mesiaca. Hlavným zmyslom Popolcovej stredy je pripomenúť ľuďom dôležitosť pokánia, prehĺbenia viery v Boha a lásky k blížnym. - Pranostika na dnes: Akým sa ukáže Popelec, taký je celý rok.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/724375900994722/?type=3&theater
14. február 1843
Deň vzkriesenia slovenčiny / Zrodilo sa rozhodnutie pripraviť novú štúrovskú kodifikáciu spisovnej slovenčiny / Jazyk umožňuje identifikovať národnú pospolitosť, je jedným z jej základných atribútov
http://snn.sk/den-vzkriesenia-slovenciny-14-februar-1843/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/893437817421862/?type=3&theater
15. februára 1892
Narodil sa v Békešskej Čabe hudobný skladateľ, pedagóg a zberateľ ľudových piesní Ján Valašťan-Dolinský. Vyvíjal bohatú, rozsiahlu a záslužnú činnosť v hudobnom živote Slovákov.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1280-abiansky-rodak-jan-valaan-dolinsk
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1174051469360494
17. februára 1909
Narodil sa v Békešskej Čabe ľudový básnik a prozaik, autor divadelných hier Ján Gerči. Niet oblasti kultúrneho a osvetového života v B. Čabe, do ktorej by v 30. a 40. rokoch 20. storočia nezasiahol svojimi nápadmi a tvorivou prácou. Vydal divadelnú hru v čabianskom nárečí Vyslúžená žena (1935) a samostatnú zbierku básní pod názvom Zornička (1939). V rukopise zostali jeho ďalšie divadelné hry, filmová poviedka a román. Ján Gerči zomrel 18. 10. 1984 v Nových Zámkoch.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/894439930654984/?type=3&theater
17. februára 1916
Zomrel v Hurbanove 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.. - M. Konkoly-Thege sa narodil 20. januára 1842 v Budapešti.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1176089712490003/?type=3&theater
18. februára 1825
Narodil sa v Komárne maďarský romantický spisovateľ Mór Jókai, ktorý napísal viac ako 300 diel, z nich najznámejšie sú romány Nový zemepán, Čierne diamanty, Levočská biela pani alebo Úbohí boháči. Zomrel 5. 5. 1904.
https://sk.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3r_J%C3%B3kai
Zlatý človek / Az aranyember
http://www.visegradliterature.net/works/hu/J%C3%B3kai_M%C3%B3r-1825/Az_aranyember/sk/1760-Zlat%C3%BD_%C4%8Dlovek
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1177145399051101/?type=3&theater
21. februára 1989
Zomrel (spáchal samovraždu) v San Diegu (USA) známy maďarský spisovateľ, ktorý sa narodil v Košiciach, Sándor Márai, autor do viacerých jazykov preložených románov, napríklad Sviece dohárajú. Známe sú aj: Kniha byliniek a Nebo a zem - dve knižky krátkych aforizmov či filozofických myšlienok, alebo zápiskov denníkového typu. Narodil sa 11. 4. 1900. - Boh? Milosrdenstvo? Prozreteľnosť? Všetko je lož! - https://dennikn.sk/687971/boh-milosrdenstvo-prozretelnost-vsetko-je-loz/
http://madari.sk/magazin/krajinka-magazin/sandor-marai-madarsky-spisovatel-svetoveho-rangu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/727012017397777
21. februára
Medzinárodný deň materinského jazyka - Vyhlásila ho Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v roku 1999. Oslavuje sa od roku 2000.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/684-medzinarodn-de-materinskeho-jazyka
Aby sme si (lepšie) rozumeli
https://touchit.sk/den-materinskeho-jazyka-aby-sme-si-lepsie-rozumeli-2/154560
https://www.facebook.com/oslovma/posts/896139793818331
20. februára 1844
Narodil sa maďarský maliar Mihály Munkácsy, výrazná osobnosť európskeho realizmu. Svetovú slávu mu priniesol obraz Pred popravou z roku 1870, za ktorý získal zlatú medailu na Salóne v Paríži. Venoval sa prevažne figurálnej kompozícii, portrétom, krajinkám a zátišiam. Zomrel 1. 5. 1900.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/725730344192611
20. februára 2008
Zomrel v Nadlaku básnik, spisovateľ, redaktor a verejný činiteľ Ondrej Štefanko, jeden z najaktívnejších a najznámejších Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý dlhé roky stál na čele Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku. Narodil sa 18. 3.1949.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/896132440485733/?type=3&theater23. februára 1896
Narodil sa vo Zvolene popredný slovenský spisovateľ, autor kníh pre deti a redaktor Jozef Cíger-Hronský, správca Matice slovenskej a jeden zo zakladateľov Zahraničnej Matice slovenskej. Bol prenasledovaný za národné postoje a hneď po 2. svetovej vojne emigroval do Argentíny. Medzi jeho najznámejšie diela patria román Jozef Mak a knihy pre deti Smelý zajko alebo Budkáčik a Dubkáčik. Zomrel 13. 7. 1960.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_C%C3%ADger-Hronsk%C3%BD
Jozef Mak / Egy milliók közül
http://www.magyarulbabelben.net/works/sk/Hronsk%C3%BD,_Jozef_C%C3%ADger_/Jozef_Mak/hu/4130-Egy_milli%C3%B3k_k%C3%B6z%C3%BCl
https://www.facebook.com/oslovma/posts/727481340684178
24. februára 2011
Zomrel slovenský spisovateľ, publicista a scenárista Laco Zrubec
http://watson.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3286&PHPSESSID=55c146658f5f976ef1cf8c10457f03fd
Priateľ Slovákov v Maďarsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1368-laco-zrubec-priate-slovakov-v-maarsku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1182502055182102
25. februára 1818
Zomrel v Malom Kereši (Kiskőrös) Štefan Leška - slovenský filológ, prekladateľ, spisovateľ, novinár, redaktor a znalec vtedajšej slovenčiny a češtiny. Narodil sa 21. 10. 1757 vo Vrbovciach.
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Le%C5%A1ka
Magyarosan: Leska István / Nevét Leschkonak és Leskonak is írják
http://wikivisually.com/lang-hu/wiki/%C5%A0tefan_Le%C5%A1ka
Štefan Leška felesége volt Rebeka Lešková Lautčeková, szlovák költőnő, aki Alexander Petrovič (Petőfi Sándor) születésénél bábáskodott. - A kiskőrösi szlovákok története:
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/kiskoros/kiskorosi_szlovakok_fotogaleria/pages/00_bemutatas.htm
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1183403305091977
27. februára 2014
zomrel slovenský pedagóg a verejný činiteľ Michal Mata, niekdajší predseda Zväzu Slovákov v Maďarsku a Celoštátnej slovenskej samosprávy. Svojou ľudskosťou a všestrannou činnosťou si vydobyl lásku a uznanie Slovákov v Maďarsku.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/183-archiv-politika-archiv-politika/1140-zomrel-niekdaji-predseda-zsm-a-css-michal-mata
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1185638228201818/?type=3&theater
27. februára 1910
Milan Hodža začal v Budapešti vydávať Slovenský denník.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Hod%C5%BEa
Milan Hodža - slovenský priekopník európskej integrácie
http://www.historiarevue.sk/historia-2001-06/nato/mhodza.htm
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/729671427131836/?type=1
27. februára 1946
V Budapešti uzavreli československo-maďarskú dohodu o vzájomnej výmene obyvateľstva. Slovenskú menšinu v Maďarsku za maďarskú menšinu na Slovensku.
„Seba bez Slovenska si neviem predstaviť“
http://www.oslovma.hu/pilis-slovak.hu/nazory/22-nazory/325-vymena-obyvatelstva-v-kestuci-v-rokoch-1946-48
Československé štátne občianstvo Slovákov presídlených z Maďarska
http://www.saske.sk/cas/archiv/1-2005/sutaj.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/729682530464059
27. februára 1998
V Bratislave podpísali vedúci vládnych delegácií SR a MR Peter Baco a János Nemcsók návrh textu Rámcovej dohody medzi vládami SR a MR o zásadách realizácie rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu v kauze Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros (SVDGN).
Dôvody odporu Maďarska k vodnému dielu
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/871-dvody-odporu-maarska-k-vodnemu-dielu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/729684433797202
28. februára 1875
Narodil sa v Banskej Bystrici hudobný skladateľ a pedagóg Viliam Figuš-Bystrý, autor prvej slovenskej národnej opery Detvan, ktorej libreto napísal Emil Boleslav Lukáč. Zomrel 11. 5. 1937.
Hudobný skladateľ Viliam Figuš-Bystrý začínal v Pilíši
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/historia/164-historia1-historia1/851-hudobn-skladate-viliam-figu-bystr-zainal-v-pilii
https://www.facebook.com/oslovma/posts/899939296771714
28. februára 2017
Popolcová streda
Pre kresťanov sa začína 40-dňové obdobie pôstu, ktoré trvá až do Veľkonočnej nedele. Dátum Popolcovej stredy závisí od dátumu Veľkej noci, ktorý je pohyblivý, podobne ako aj termíny ďalších na ňu nadväzujúcich sviatkov, napríklad sviatku zoslania Ducha Svätého. Určenie ich dátumu závisí od výpočtu začiatku astronomickej jari a následného splnu mesiaca. Hlavným zmyslom Popolcovej stredy je pripomenúť ľuďom dôležitosť pokánia, prehĺbenia viery v Boha a lásky k blížnym. - Pranostika na dnes: Akým sa ukáže Popelec, taký je celý rok.
https://www.moneo.sk/clanky/detail/popolcova-alebo-skareda-streda/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/724375900994722/?type=3&theater
2. marca 1965
Zomrel v Nitre hudobný skladateľ, pedagóg a zberateľ ľudových piesní Ján Valašťan Dolinský. Narodil sa 15. februára 1892 v Békešskej Čabe.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1280-abiansky-rodak-jan-valaan-dolinsk
https://www.facebook.com/oslovma/posts/901371569961820
5. marca 1844
Pri demonštratívnom odchode slovenských študentov z Bratislavy do Levoče vznikla hymnická pieseň Nad Tatrou sa blýska ako reakcia proti prudkému maďarizačnému náporu a likvidačnému postupu proti slovenským študentom a Ľudovítovi Štúrovi. Jej text sa pripisuje spisovateľovi a básnikovi Jankovi Matúškovi. V súčasnosti je táto hymnická pieseň slovenskou štátnou hymnou. Jej melódia bola prevzatá z pôvodnej ľudovej piesne „Kopala studienku”.
Slovenská hymna korení hlboko v duši národa
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/662-slovenska-hymna-koreni-hlboko-v-dui-naroda
https://www.facebook.com/oslovma/posts/732516056847373
6. marca 1694
Narodil sa v Urmíne (dnes Mojmírovce) uhorský politik a veľkostatkár Anton Grasalkovič (Grassalkovich), ktorý osídľoval Slovákov medzi Dunajom a Tisou. - Dal postaviť barokový palác v Bratislave, súčasné sídlo prezidenta SR.
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.165789530186698.33779.147596498672668/733231120109200/?type=3&theater
8. marca
Medzinárodný deň žien
Myšlienka oslavovať MDŽ vznikla na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910 v dánskej Kodani. Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na počesť veľkého štrajku 40.000 amerických newyorských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Medzin%C3%A1rodn%C3%BD_de%C5%88_%C5%BEien
Retro-MDŽ: http://www.teraz.sk/slovensko/csr-sviatok-mdz-oslavy-foto-archivne/123764-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1192715850827389
Nazrime pri príležitosti MDŽ do zdigitalizovaných fondov Slovenskej národnej knižnice a presvedčme sa, že ženy aj napriek svojmu ťažkému postaveniu dokázali zastať aj iné povolania ako matka na plný úväzok.
http://dikda.eu/zenska-historia-najdeme-zupanku-i-lupeznicku/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1192743954157912
Pozdrav našim ženám pred MDŽ
Kytica básní Alexandra Kormoša / Fotografie Imricha Fuhla - Hviezda hviezd / Putá spásy / Vernosť / Ideál / Príliv a odliv / Rozdúchať stlmený plameň / Pašovanie lásky / Zrkadlo Slnka / Vypni Slnko! / Telo i duša / V ríši tvojich túžob / Ohnivá kytica / Dvojica dvojíc / Trojica trojíc / Plavovláska
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/163-literatura3-literatura3/971-basnik-a-ena-z-tvorby-alexandra-kormoa
https://www.facebook.com/oslovma/posts/904009296364714
12. marca 1721
Matej Bel začal v Bratislave vydávať noviny Nova Posoniensia - Bratislavské noviny, ktoré vychádzali do septembra 1722 a boli prvými novinami v Uhorsku.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nova_Posoniensia
Veľká ozdoba Uhorska z Očovej Matej Bel
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1152-veka-ozdoba-uhorska-z-oovej-matej-bel
Príbeh polyhistora - Z Očovej na Cisársky dvor
http://www.milost.sk/logos/clanok/pribeh-polyhistora-mateja-bela
https://www.facebook.com/oslovma/posts/737643826334596
12. marca 1822
Narodil sa v Zavare vydavateľ, publicista Jozef Karol Viktorin (1822-1874), ktorý svojím dielom Concordia prispel k jazykovému zjednoteniu Slovákov. - Významný predstaviteľ slovenskej kultúry a dôležitá postava maďarskej kultúrnej histórie. - Pamätný deň J. K. Viktorína vo Vyšehrade v r. 2012:
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/703-pamatn-de-jozefa-viktorina-vo-vyehrade
https://www.facebook.com/oslovma/posts/737650769667235
14. marca 1939
Po informácii Jozefa Tisa o jeho rozhovoroch v Berlíne, slovenský snem, zvolaný na mimoriadne zasadnutie prezidentom Emilom Háchom, prijal demisiu vlády Karola Sidora a odhlasoval vyhlásenie samostatnej Slovenskej republiky (tzv. Slovenský štát).
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_republika_%281939_%E2%80%93_1945%29
Maďarské ambície neuspokojila ani Viedenská arbitráž
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/932306-slovensky-stat-bol-podla-historika-najlepsim-riesenim/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/pcb.1198121580286816/1198121230286851/?type=3
15. marca 1873
Narodil sa v Nadlaku Ľudovít Jaroslav Hrdlička - Vynikajúci obranca národnostných práv dolnozemských Slovákov / Tŕňom v oku maďarským šovinistom / Počas celého pobytu v Maďarsku bol obviňovaný z panslavizmu / Komlóšania sa chceli pripojiť k Rumunsku / Na kongrese menšín v Ženeve iba separátne / Obviňovaný z panslavizmu dožil na Slovensku - Zomrel 19. septembra 1953 v Bratislave
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1088-obviovan-z-panslavizmu-doil-na-slovensku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/907854035980240
15. marca 1848
Zhromaždením robotníkov a študentov sa začala v Pešti buržoázna revolúcia v Uhorsku za demokratické reformy a nezávislosť krajiny od viedenského dvora. Na zhromaždení prijali 12-bodový program Žiadosti uhorského národa.
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/historia/166-historia3-historia3/976-de-revolucie-a-boja-za-slobodu-15-marec-1848
Sloboda, láska! / Pieseň národa
http://madari.sk/magazin/historiasucasnost/sloboda-laska
Rok 1848 v maďarskej a slovenskej historiografii
http://madari.sk/magazin/historiasucasnost/rok-1848-v-madarskej-a-slovenskej-historiografii
Rok 1848 a Slováci (1. časť)
http://madari.sk/publikacie/rok-1848-a-slovaci-1-cast
Rok 1848 a Slováci (2. časť)
http://madari.sk/publikacie/rok-1848-a-slovaci-2-cast
Slovenské novinárstvo v čase revolúcie 1848/1849
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_novin%C3%A1rstvo_v_%C4%8Dase_revol%C3%BAcie_1848/1849
https://www.facebook.com/oslovma/posts/907858625979781
18. marca 1321
Zomrel na Trenčianskom hrade uhorský oligarcha, politik a krajinský hodnostár Matúš Čák, zvaný Trenčiansky. Narodil sa okolo roku 1260.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%BA%C5%A1_%C4%8C%C3%A1k_Tren%C4%8Diansky
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1201869986578642/?type=3&theater
18. marca 1713
Zomrel (bol popravený) legendárny slovenský zbojník - ľudový hrdina Juraj Jánošík, ktorého legenda sa stala predlohou viacerých literárnych príbehov, filmov a muzikálov. Narodil sa 25. 1. 1688.
Legendy a mýty nezhrdzaveli - Ľudovou slovesnosťou vytvorený ideál
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/920-juraj-janoik-legendy-a-mty-nezhrdzaveli
Jánošík vo filme - http://janosik.terchova-info.sk/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/741343949297917
18. marca 1949
Narodil sa v Temešvári Ondrej Štefanko - básnik, prekladateľ, redaktor a verejný činiteľ, predseda Literárneho krúžku (od roku 1994) Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, Únie slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych pracovníkov žijúcich mimo územia Slovenska, ako aj Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, šéfredaktor časopisov Dolnozemský Slovák, Naše snahy a Rovnobežné zrkadlá - Oglinzi paralele. - Zomrel 20. februára 2008 v Nadlaku.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/udalost/632/ondrej-stefanko---slovensky-basnik-z-rumunska
https://www.facebook.com/oslovma/posts/910737075691936
19. marca 2011
Zomrel v Nadlaku spisovateľ a publicista Štefan Dováľ, autor viacerých zbierok krátkych próz a románov. Narodil sa 11. decembra 1950. V Bukurešti vyštudoval slovenský a rumunský jazyk. Po ukončení vysokej školy pracoval na Slovenskej základnej škole v Starej Hute, neskôr na Lýceu Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku. V roku 1990 bol zakladajúcim členom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a zakladajúcim redaktorom časopisu Naše snahy. O štyri roky neskôr spoluzakladal Kultúrnu a vedeckú spoločnosť Ivana Krasku.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/911501145615529
19. marca 1637
Zomrel v Bratislave ostrihomský arcibiskup a uhorský prímas Peter Pázmáň (Péter Pázmány), popredný vzdelanec a zakladateľ Trnavskej univerzity. Narodil sa 4. 10. 1570.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Peter_P%C3%A1zma%C5%88
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/741647962600849/?type=1
19. marca 1861
V Budapešti vyšlo prvé číslo politických novín Slovákov Pešťbudínske vedomosti. Zodpovedným redaktorom a vydavateľom sa stal Ján Francisci. V roku 1870 ich presťahovali do Martina a premenovali na Národnie noviny.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pe%C5%A1%C5%A5bud%C3%ADnske_vedomosti
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1202544106511230
19. marca 1995
V Paríži podpísal predseda slovenskej vlády Vladimír Mečiar so svojím maďarským partnerom Gyulom Hornom základnú zmluvu o dobrých susedských vzťahoch a priateľskej spolupráci medzi oboma krajinami.
www.oslovma.hu/XXX/SloMadZm.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1558257090939928/?type=3&theater
19. marca
Meniny má Jozef - Mužské meno Jozef má hebrejský pôvod a význam mena je „Boh pridá, rozhojní”. Nositeľov tohto zaužívaného mena, ktoré sa prevažne dedí, oslovujeme aj Jožko, Jožino, Jojo, Dodo.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1202552416510399
Aj naši národovci prvej polovice 19. storočia oslavovali Jozefa
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1203228639776110
21. marca 1665
Ostrihomský kanonik Juraj Haško oznámil listom rektorovi Trnavskej univerzity, že ostrihomský arcibiskup zamietol jeho návrh zriadiť v Trnave aj katedru slovenčiny.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/742498175849161/?type=1
21. marca 2013
Zomrel ľudový spevák a rozprávač Jozef Majnič. Významný rodák obce Mlynky (Pilisszentkereszt) počas veľkonočných sviatkov 72 rokov spieval slovenské pašie, mimoriadne sa zaslúžil o zachovanie materinského jazyka a kultúrnych hodnôt pilíšskych Slovákov.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/983-jozef-majni-72-rokov-spieval-slovenske-paie
https://www.facebook.com/oslovma/posts/913141765451467
22. marca 1684
sa narodil v Očovej polyhistor, vlastivedný pracovník, stredoškolský pedagóg a rektor evanjelického gymnázia Matej Bel, ktorého hlavným životným dielom bol projekt komplexného vlastivedného historicko-geografického výskumu Uhorska.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1152-veka-ozdoba-uhorska-z-oovej-matej-bel
https://www.facebook.com/oslovma/posts/742908925808086
22. marca 1948
sa narodila Zuzana Hollósyová, významná dlhoročná spolková pracovníčka, folkloristka, stredoškolská učiteľka; v r. 1994 stála pri zrode Slovenskej samosprávy Budapešti a stala sa jej predsedníčkou.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/23/zuzana-hollosyova
Osemnásť rokov v samosprávnom súžití s budapeštianskymi Slovákmi
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/udalost/1012/zuzana-hollosyova-osemnast-rokov-v-samospravnom-suziti-s-budapestianskymi-slovakmi
https://www.facebook.com/oslovma/posts/742906429141669
23. marca 1862
sa narodil v Báčskom Petrovci (Srbsko) spisovateľ, redaktor a krajanský pracovník Gustáv Maršall-Petrovský, ktorého v Uhorsku prenasledovali pre národné cítenie. Bol aj spoluzakladateľom Matice slovenskej v USA. Zomrel 15. 6. 1916.
http://www.slovackizavod.org.rs/licnosti/5659
Realistický prozaik, šíriteľ osvety medzi vysťahovalcami:
http://zlatyfond.sme.sk/autor/101/Gustav-Marsall-Petrovsky
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/743538975745081/?type=1
24. marca 2016
zomrela slovenská učiteľka, vynikajúca ľudová speváčka a aktivistka Slovákov v Maďarsku Gizela Molnárová, rodená Fuhlová. Jej život bol úzko spätý s rodnými Mlynkami, stala sa ikonickou osobnosťou našej Slovače.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1347-navdy-nas-opustila-gizela-molnarova-1932-2016
Zbohom, teta Gizka! Clivo na duši je za Vami pod Pilíšom i na Slovensku
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/62/zbohom-teta-gizka-clivo-na-dusi-je-za-vami-pod-pilisom-i-na-slovensku
Navždy nás opustila Gizela Molnárová (1932-2016)
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.916667108432266.1073741989.147596498672668&type=3
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1206880259410948
24. marca 1939
Maďarské lietadlá bombardovali letisko a civilné ciele v Spišskej Novej Vsi. Pri nálete zahynulo 13 vojakov a civilistov.
http://www.pluska.sk/ine/historia/utok-spissku-novu-ves-madarske-fiasko.html
http://spisska.dnes24.sk/odhalovanie-pamatnika-v-meste-nad-hlavami-pritomnych-preletelo-lietadlo-172675
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1208391139259860/?type=3&theater
25. marca 1881
sa narodil maďarský hudobný skladateľ, zberateľ ľudových piesní a klavirista Béla Bartók, ktorý spojil hudbu východu a západu. Ľudovú a starú hudbu kombinoval modernistickými postupmi, z čoho vznikali unikátne hudobné diela. Jeho tvorba sa skladá z niekoľkých sláčikových kvartet, klavírnych koncertov alebo baletu Zázračný mandarín či opery Hrad kniežaťa Modrofúza. Zomrel 26. 9. 1945.
Szoborcsoport Bartók Béláról Rákoskeresztúron
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/190-archiv-magyarul-archiv-magyarul/546-szoborcsoport-bartok-belarol-rakoskereszturon
Bartók Béla: Négy szlovák népdal
http://www.youtube.com/watch?v=_ElojNxnAag
Bartók szlovákiai kapcsolatai
http://www.parlando.hu/Csehi.htm
https://www.facebook.com/oslovma/posts/744312162334429
26. marca 1804
Zomrel 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. - Narodil sa 23. januára 1734 v Bratislave.
http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/wolfgang-von-kempelen-automat/7737-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/917722001660110/?type=3&theater
26. marca 1824
sa narodil v Maglóde prozaik, publicista a literárny historik Ondrej Seberíni. Poslanec budapeštianskeho parlamentu, evanjelický farár v Békešskej Čabe, v Makove a Nadlaku, kde pôsobil až do smrti.
Maglódsky rodák Ondrej Seberíni sa národne prebudil v Nadlaku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1156-ondrej-seberini-sa-narodne-prebudil-v-nadlaku
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/917731758325801/?type=3&theater
29. marca 1848
Zomrel v Tisovci národno-kultúrny pracovník, superintendent evanjelickej cirkvi Pavol Jozeffy. Narodil sa 31. januára 1775 vo Vrbovciach.
Pavol Jozeffy medzi dolnozemskými Slovákmi
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1019-neohrozene-v-slubach-cirkvi-a-naroda
Takmer polovicu svojho pracovného života pôsobil medzi dolnozemskými Slovákmi - Postavil sa do čela ochrany slovenského jazyka - Proti zneužívaniu náboženstva na maďarizačné ciele - Učil ľud ovocinárstvu a zúrodňovaniu pôdy podľa Tešedíkovej školy
https://www.facebook.com/oslovma/posts/746275242138121
30. marca 2012
Zomrel akademický maliar a pedagóg slovensko-maďarského pôvodu Ján Mušto (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...“ - Ján Mušto sa narodil 29. januára 1934 v novohradskej obci Lucina (Lucfalva).
Hľadač nekonečna
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/157-kultura3-kultura3/724-hada-nekonena-maliar-jan-muto-1934-2012
https://www.facebook.com/oslovma/posts/749947131770932
Veľkonočný pondelok
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1233467136752260
Zoltán Bárkányi Valkán: Húsvéti locsolkodás
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/190-archiv-magyarul-archiv-magyarul/988-zoltan-barkanyi-valkan-husveti-locsolkodas
Ako predísť tráviacim ťažkostiam na Veľkú noc?
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/748581305240848/?type=3&theater
5. apríla 1945
bol na slávnostnom zasadnutí čs. vlády vyhlásený Košický vládny program, vypracovaný a presadený moskovským vedením KSČ, ktorý na dlhé roky výrazne ovplyvnil ústavné zákony povojnového Československa.
http://www.vtedy.sk/kosice-kosicky-vladny-program-prijatie-1945
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1220114461420861/?type=3&theater
5. apríla 1931
sa narodil Corneliu Barborica (1931-2017), slovakista, aký nemal vo svete páru / Pre slovenskú kultúru bol ako dar z nebies
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/1389-zomrel-azda-najvai-slovakista-na-svete
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1575321019233535/?type=3&theater
7. apríla 1936
Narodila sa svetoznáma reprezentantka kovačického insitného umenia Alžbeta Čížiková.
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/595-zostala-verna-sebe-a-slovenskej-tradicii
„Maľovanie pre mňa veľa znamená, lebo pri ňom cítim uvoľnenie a potešenie. Keď zasadám za stojan a začínam tvoriť, všetky moje trápenia zostávajú bokom...“ - Zostala verná sebe a slovenskej tradícii
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/9082-osemdesiatnicka-alzbeta-cizikova
https://www.facebook.com/oslovma/posts/927825343983109
8. apríla 1873
V Banskej Bystrici začal vychádzať časopis Svornosť, hlásajúci asimiláciu Slovákov. Časopis vyvíjal kampaň v duchu uhorského vlastenectva v súlade s koncepciou uhorského (maďarského) politického národa. Redigoval ho Karol Kubáni.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/751349871630658/?type=1
8. apríla 1912
Narodil sa v Poluvsí pri Žiline vojak, účastník protifašistického odboja, spoluúčastník atentátu na Reinharda Heydricha Jozef Gabčík. Zomrel (zastrelil sa pri prestrelke posledným nábojom) 18. 6. 1942. - Spomienka na Jozefa Gabčíka:
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/779-atentat-spomienka-na-jozefa-gabika
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/751355178296794/?type=1
9. apríla 1921
Narodil sa v Slovenskom Mederi (dnes Palárikovo) katolícky kňaz, básnik, prekladateľ a literárny kritik Karol Strmeň (vl. menom Karol Bekéni), spoluzakladateľ Slovenského inštitútu v Clevelande, ktorý patril do druhej vlny Katolíckej moderny. Zomrel 15. 10. 1994 (uvádza sa aj 16. a 21. október).
http://sk.wikipedia.org/wiki/Karol_Strme%C5%88
Mozaika z biografie Karola Strmeňa
http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Zborniky/Biograficke_studie/28/bs28_101_106.pdf
Básnická tvorba Karola Strmeňa
http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Zborniky/Biograficke_studie/28/bs28_107_111.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/751763318255980
8. apríla 1932
Narodil sa maďarský historik a politik József Antall, ktorý sa ako maďarský premiér podpísal spolu s hlavami štátov Václavom Havlom (ČSFR) a Lechom Walesom (Poľsko) pod vznik Vyšehradskej trojky 16. 2. 1991, ktorá sa po rozdelení ČSFR zmenila na Vyšehradskú štvorku. Zomrel 12. 12. 1993.
J. Antall sa k politickým oponentom nesprával ako k nepriateľom
http://www.teraz.sk/magazin/pred-85-rokmi-sa-narodil-madarsky-hist/253334-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/751351894963789/?type=1
10. apríla 1941
sa narodil Alexander Kormoš - básnik, prekladateľ, redaktor, publicista a pedagóg - Ospevuje krásu pravdy a pravdu krásy - http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/512-a-kormo-ospevuje-krasu-pravdy-a-pravdu-krasy
Písmo bez písma / Z básni A. Kormoša - http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/163-literatura3-literatura3/1037-pismo-bez-pisma-z-basni-alexandra-kormoa
https://www.facebook.com/oslovma/posts/927915043974139
11. apríla 1905
narodil sa jeden z najvýznamnejších maďarských básnikov Attila József. Jeho narodeniny sú v Maďarsku každoročným sviatkom poézie. Preklady básní A. Józsefa do slovenčiny:
http://www.babelmatrix.org/works/hu-sk/J%C3%B3zsef_Attila-1905
Nagyon fáj / Veľmi bolí (Latinovits Zoltán) - https://www.youtube.com/watch?v=pW6sg-BCxOA
Hobo Blues Band: A Hetedik - https://www.youtube.com/watch?v=_yE7z9dMBo0
1905. április 11-én született József Attila, a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja.
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Attila
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1226724217426552
12. apríla 1815
Narodil sa v Bratislave archeológ, historik umenia, prírodovedec a cirkevný hodnostár Florián František Rómer. Významný polyhistor je pokladaný za zakladateľa modernej vedeckej archeológie na Slovensku. Jeho dielo o starých nástenných maľbách v Uhorsku vydané v roku 1874 sa považuje za prvú uhorskú monografiu z dejín umenia a historickej archeológie.
http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/florian-f-romer/18205-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/929281640504146/?type=3&theater
13. apríla 1947
Výmena obyvateľov medzi Slovenskom a Maďarskom po druhej svetovej vojne. Prvý výmenný transport Slovákov z Maďarska (z obce Pitvaroš) prišiel 13. apríla 1947 do železničnej stanice Sereď.
https://www.youtube.com/watch?v=gDHx7YfEUs8
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1228659933899647
14. apríla 1849
na Dobrej Vode zomrel katolícky kňaz, teológ, národný buditeľ, bernolákovský básnik a prekladateľ Ján Hollý. - Narodil sa 24. marca 1785 v Borskom Mikuláši.
http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=1722
http://zlatyfond.sme.sk/autor/97/Jan-Holly
https://www.facebook.com/oslovma/posts/754037971361848
17. apríla 1919
zomrel vo Viedni maliar Ladislav Medňanský (Mednyánszky) - Najzáhadnejšia postava uhorského maliarstva - Z Beckova do veľkej Európy - Keď sú Strážky milšie ako Montmartre - S maliarskou paletou do svetovej vojny
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/755-najzahadnejia-postava-uhorskeho-maliarstva
https://www.facebook.com/oslovma/posts/756102414488737
18. apríla 2011
Maďarský parlament prijal novú ústavu, ktorá vyvolala negatívne reakcie doma aj v zahraničí. Z množstva kontroverzných častí najnegatívnejší ohlas v zahraničí vyvolalo uzákonenie volebného práva pre zahraničných Maďarov. Kritici tiež argumentovali, že nová ústava posilnila moc premiéra krajiny a jeho Maďarského občianskeho zväzu - Fidesz.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/756099351155710/?type=1
20. apríla 1742
Narodil sa v Alberti (Albertirsa, Maďarsko) spisovateľ, pokrokový pedagóg, osvietenský hospodársky reformátor, publicista a organizátor poľnohospodárskeho školstva v Uhorsku Samuel Tešedík, zakladateľ prvej poľnohospodárskej školy v Uhorsku (v Sarvaši). Zomrel 27. 12. 1820.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/737-samuel-teedik-pretvaral-dobu-a-ivot-ronika
https://www.facebook.com/oslovma/posts/756972474401731
21. apríla 1893
zomrel v Opatiji (Chorvátsko) Ľudovít Markušovský, rodák z tatranskej Štrby, lekár, univerzitný profesor, vynálezca nosného zrkadielka, autor mnohých publikácií, jeden z prvých organizátorov moderného zdravotníctva v strednej Európe, vládny radca pre zdravotníctvo. - Po celý život sa prejavoval ako hrdý a neoblomný Slovák, ctiaci si svoj pôvod.
Ľudovít Markušovský patrí aj Slovensku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/831-udovit-markuovsk-patri-aj-slovensku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/933581950074115
22. apríla 1922
Narodil sa ľudový spevák a rozprávač Jozef Majnič. Významný rodák obce Mlynky (Pilisszentkereszt) počas veľkonočných sviatkov 72 rokov spieval slovenské pašie, mimoriadne sa zaslúžil o zachovanie materinského jazyka a kultúrnych hodnôt pilíšskych Slovákov. - Zomrel 21. marca 2013
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/983-jozef-majni-72-rokov-spieval-slovenske-paie
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1237252263040414/?type=3&theater
22. apríl
Svetový deň Zeme patrí medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme. Vo svete ho slávia milióny ľudí - Čistenie miest, prírody a vodných tokov
http://www.teraz.sk/magazin/svetovy-den-zeme/43853-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/407903155975333/?type=3&theater
23. apríla 1852
sa narodil v Beckove maliar Ladislav Medňanský (Mednyánszky). - Krajinár európskeho významu, ktorý mal ateliér aj na parížskom Montmartri a neskôr vo Viedni. Jeho krajinárske maľby sa vyznačujú melanchóliou či nostalgiou a majstrovským zachytením svetla (napr. Mesačná krajina s jazdcom, Riečna krajina s rybárom, Belianske Tatry). Zomrel 17. 4. 1919.
http://www.oslovma.hu/index.php/en/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/755-najzahadnejia-postava-uhorskeho-maliarstva
https://www.facebook.com/oslovma/posts/935033586595618
27. apríla 1822
sa narodil v Rakovej katolícky kňaz, dramatik a novinár Ján Palárik, autor hier Inkognito, Drotár či Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. Zomrel 7. 12. 1870.
http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Pal%C3%A1rik
Zo študentských rokov Jána Palárika
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/742-zo-tudentskch-rokov-jana-palarika
Kompletné dielo Jána Palárika dostupné na stiahnutie:
http://zlatyfond.sme.sk/autor/1/Jan-Palarik
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/760440524054926/?type=1
29. apríla
Medzinárodný deň tanca
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/410470729051909/?type=3&theater
1. mája
Sviatok práce - Deň medzinárodnej solidarity pracujúcich. Rozhodol o ňom ustanovujúci kongres 2. internacionály 21. 7. 1889 v Paríži na pamiatku štrajku robotníkov v americkom Chicagu z roku 1886.
http://domarada.webnode.sk/news/preco-oslavujeme-1-maj/
Sviatok práce vo svete. Ako ho oslavujú iné národy?
http://karierainfo.zoznam.sk/cl/1000156/1394159/Sviatok-prace-vo-svete--Ako-ho-oslavuju-ine-narody-
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1248938558538451/?type=3&theater
Nech žije! - (Retro) Svet okolo nás - 1. a 9. máj
http://www.oslovma.hu/index.php/en/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/1007-nech-ije-retro-svet-okolo-nas-1-a-9-maj
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1248940121871628
1. mája 1838
v Békešskej Čabe sa narodil Michal Žilinský, významný uhorský historik, politik, autor životopisov, monografií a štúdií z cirkevných aj všeobecných dejín, spolupracovník Slovenských novín a „prouhorského“ časopisu Vlasť a svet
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1139-rozporuplna-osobnos-m-ilinsk-1838-1925
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1248927248539582
2. mája 1994
Veľvyslanec Maďarskej republiky predložil Medzinárodnému súdnemu dvoru v Haagu žalobný spis v súvislosti so sporom okolo sústavy vodných diel na Dunaji.
Dôvody odporu Maďarska k vodnému dielu
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/871-dvody-odporu-maarska-k-vodnemu-dielu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/940841392681504
3. mája
Svetový deň slobody tlače - Vyhlásený bol v roku 1993, viaže sa na udalosť z 3. 5. 1991, keď bola prijatá Windhoekská deklarácia o podpore nezávislej a pluralitnej africkej tlače.
http://www.24hod.sk/den-slobody-tlace-pripomina-prekazky-prava-peniaze-a-sudy-cl228371.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/941561955942781
4. mája 1919
Zahynul tragicky pri svojom prílete na Slovensko v Ivanke pri Dunaji generál, politik, svetoznámy astronóm a autor zdokonalených astronomických prístrojov Milan Rastislav Štefánik, jedna z najvýznamnejších osobností moderných československých a slovenských dejín. Narodil sa 21. 7. 1880.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Rastislav_%C5%A0tef%C3%A1nik
Fotografie zo života M. R. Štefánika
http://dikda.eu/fotografie-zo-zivota-milana-rastislava-stefanika/
O bronzovej soche M. R. Štefánika na budove Slovenskej základnej školy v Sarvaši
http://www.szlovak-szarvas.sulinet.hu/kutat2.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/763405750425070
11. mája 1937
Zomrel hudobný skladateľ a pedagóg Viliam Figuš-Bystrý, autor prvej slovenskej národnej opery Detvan, ktorej libreto napísal Emil Boleslav Lukáč. Narodil sa 28. februára 1875 v Banskej Bystrici.
Hudobný skladateľ Viliam Figuš-Bystrý začínal v Pilíši
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/851-hudobn-skladate-viliam-figu-bystr-zainal-v-pilii
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/765827433516235/?type=3&theater
11. mája 2017
zomrel Corneliu Barborica - prekladateľ, literárny vedec a historik, autor prvých dejín slovenskej literatúry, ktoré napísal zahraničný literát. / Slovakista, aký nemal vo svete páru / Pre slovenskú kultúru bol ako dar z nebies
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/1389-zomrel-azda-najvai-slovakista-na-svete
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1266990803399893/?type=3&theater
13. mája 2008
Zomrel národnostný politik a diplomat Juraj Bielik
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1365-pred-90-rokmi-sa-narodil-juraj-bielik-1926-2008
Z Békešskej Čaby do Budapešti, Bratislavy a Prahy - Antifašistický front Slovanov / Zväz Slovanov v Maďarsku / Zväzu demokratických Slovákov v Maďarsku - „Robili sme čo sa dalo, často aj napriek zákazom...”
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1009744329124543
14. mája 2016
zomrel slovenský učiteľ, novinár, fotograf a aktivista Slovákov v Maďarsku František Zelman (1933-2016), autor knihy fotografií Naši predkovia.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1263367007095606/?type=3&theater
19. mája 1465
Uhorský kráľ Matej Korvín založil Academiu Istropolitanu, najstaršiu univerzitu na území dnešného Slovenska. Svoju činnosť začala o dva roky neskôr. Dnes je budova sídlom Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave.
http://www.acadistr.sk/prva-univerzita-na-uzemi-slovenska
https://www.facebook.com/oslovma/posts/768942919871353
22. mája 1879
Uhorský kráľ František Jozef I. podpísal zákon o povinnej výučbe maďarčiny na ľudových školách a povinnosti učiteľov ovládať maďarský jazyk slovom i písmom. Bol to začiatok maďarizácie ľudového školstva.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/770923859673259/?type=124. mája 1912
sa narodil v Banskej Štiavnici dvorný fotograf Beatles Dežo Hoffmann
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/191/dezo-hoffmann-dvorny-fotograf-beatles-zomrel-pred-30-rokmi-v-londyne
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1271194449646195
27. mája 1942
Slovenský príslušník československého vojska vo Veľkej Británii Jozef Gabčík spolu s českým výsadkárom Janom Kubišom spáchali v Prahe atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha.
Nenechajme spomienku na Jozefa Gabčíka umrieť
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/779-atentat-spomienka-na-jozefa-gabika
https://hu-hu.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/954958681269775/?type=3&theater
27. mája 1951
Narodila sa v Detve predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku, folkloristka, kultúrna pracovníčka Ruženka Egyedová Baráneková.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/186
Tvrdohlavá Detvianka
https://www.facebook.com/oslovma/posts/515545228544458
https://www.facebook.com/oslovma/posts/772367436195568
28. mája 1910
Zomrel v Budapešti spisovateľ a publicista Kálmán Mikszáth / Právom náleží aj Slovákom / Významný maďarský spisovateľ so slovenskými evanjelickými koreňmi - Sklabinský rodák, strojca pamätníka statočným Polovcom a slovenským kmotrom.
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/778-kalman-mikszath-pravom-nalei-aj-slovakom
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/590601557705491/?type=3&theater
29. mája 1925
sa narodil Ján Sirácky (1925-1998) - Historik, prekladateľ, priekopník v organizovaní kultúrnych stykov so zahraničnými Slovákmi.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1285-historik-slovenskeho-vysahovalectva
https://www.facebook.com/oslovma/posts/745341945564784
2. júna 1907
Rakúsky cisár a uhorský kráľ František Jozef I. podpísal tzv. Apponyiho školské zákony, ktoré viedli k prehĺbeniu maďarizácie v školstve. - Lex Apponyi sú články 26 a 27 uhorského zákonníka z roku 1907. Sú pomenované podľa ministra školstva Alberta Apponyiho, ktorý ich vypracoval a predložil uhorskému snemu na schválenie. Článok 26 sa týkal štátnych ľudových škôl, článok 27 obecných a cirkevných ľudových škôl. Hlavným cieľom zákona bola intenzifikácia rečovej aj duchovnej maďarizácie nemaďarských žiakov, zabezpečenie pôsobenia učiteľov v duchu veľkomaďarskej štátnej idey ich hmotnou stimuláciou a tvrdými disciplinárnymi opatreniami. Na Slovensku sa v dôsledku zákona mala slovenčine venovať jedna hodina týždenne, inak mala byť vyučovacím jazykom maďarčina.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/775876695844642
4. júna 1920
Mocnosti Dohody (Veľká Británia, USA, Francúzsko a Taliansko) a predstavitelia Maďarska podpísali v paláci Grand Trianon vo Versailles Trianonskú mierovú zmluvu, ktorá potvrdila rozpad Rakúska-Uhorska a stanovila hranice nástupníckych štátov vrátane Maďarska.
Maďarsko-slovenská diskusia o Trianone
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/722-maarsko-slovenska-diskusia-o-trianone
Deň, keď Maďari zatvorili obchody a maďarskí úradníci nepracovali, Slováci oslavovali
http://www.aktuality.sk/clanok/277124/den-ked-madari-zatvorili-obchody-a-madarski-uradnici-nepracovali-slovaci-oslavovali/
Trianonská problematika a (česko-)slovenské učebnice dejepisu
http://madari.sk/publikacie/trianonska-problematika-a-cesko-slovenske-ucebnice-dejepisu-1-cast
https://www.facebook.com/oslovma/posts/959405114158465
7. júna 1861
Pamätný deň SR - Výročie Memoranda národa slovenského - Programový dokument vychádzajúci z požiadaviek slovenského národa, ktorý bol schválený a vyhlásený 6. a 7. júna roku 1861 v Turčianskom sv. Martine. Autorom memoranda bol Štefan Marko Daxner a jeho cieľom bolo uznanie osobitostí slovenského národa a návrh na rovnoprávne postavenie Slovákov v Uhorsku.
http://referaty.aktuality.sk/memorandum-slovenskeho-naroda-maturitna-otazka/referat-26795#
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1286506714781635
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