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Národnostné školy v Maďarsku by mali prevziať národnostné samosprávy
5. decembra 2019 - (tasr)
Maďarský vicepremiér Zsolt Semjén bude na rokovaní vlády presadzovať, aby vzdelávacie inštitúcie 13 registrovaných národnostných menšín v Maďarsku - vrátane slovenskej - prešli do vlastníctva národnostných samospráv. Zsolt Semjén to povedal 5. decembra 2019 v Budapešti na schôdzke parlamentného výboru pre národnostné menšiny. Podľa internetovej stránky televízie ATV vicepremiér zdôraznil, že národnostný život v Maďarsku v súčasnosti zažíva „nevídaný rozkvet”. Svoje rozhodnutie dať národnostné školy do rúk národnostných samospráv zdôvodnil tým, že obecné a mestské samosprávy tieto školy iba zaťažujú. „Samozrejme bude treba vymedziť, že tieto nehnuteľnosti nebude možné predávať, a že ich nebude možné ani používať na iné účely,” zdôraznil s tým, že tento model by bol podobný, ako v prípade cirkevných škôl. Predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková pred októbrovými komunálnymi voľbami pre TASR v Budapešti povedala, že príznačné pre uplynulý päťročný volebný cyklus národnostných samospráv bolo permanentné zvyšovanie finančných prostriedkov, ktoré venovala maďarská vláda na národnostné aktivity a na udržiavanie národnostných inštitúcií, čo sa týka aj slovenskej menšiny. „My sme z týchto snáh profitovali v tom zmysle, že sa nám v prípade každej jednej inštitúcie podarilo zlepšiť materiálne aj personálne podmienky fungovania. Podarilo sa nám v nich zamestnať mladých, vysokokvalifikovaných odborníkov, ktorí na vysokej úrovni ovládajú slovenský jazyk,” konštatovala predsedníčka.
Aj keby sa maďarské strany dohodli, podľa Mózesa by im to nezaručilo úspech vo voľbách
„Teraz už je zbytočné sa k tomu vracať, na našej kandidátke nájdu svoje zastúpenie rôzne voličské skupiny maďarských voličov. 4,3 percenta pre Maďarskú komunitnú spolupatričnosť berieme ako pozitívny signál, keďže respondenti agentúry sa stretli prvýkrát s týmto názvom, napriek tomu Focus nameral pre našu kandidátku viac ako pre SMK pred mesiacom, pričom SMK je dlhodobo zabehnutá značka...“
https://www.webnoviny.sk/madarske-strany-na-hranici-zvolitelnosti-a-nemuseli-by-uspiet-ani-po-dohode-ukazali-prieskumy/
Maďarská komunitná spolupatričnosť
Kandidátka / Parlamentné voľby do NRSR na Slovensku 2020
https://www.webnoviny.sk/kandidatka-magyar-kozossegi-osszefogas-madarska-komunitna-spolupatricnost-parlamentne-volby-do-nrsr-na-slovensku-2020/
Opoziční primátori hlavných miest krajín V4 odmietajú populizmus
Cieľom primátorov hlavných miest V4 je ukázať svojim občanom lepší model vládnutia.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-opozicni-primatori-hlavny/436203-clanok.html
Vládne opatrenia v kultúre pobúrili opozíciu aj starostu Budapešti
Novelou sa mení systém financovania divadiel, zriaďuje sa Národná kultúrna rada a boli vymenované kultúrne inštitúcie strategického významu.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vladne-opatrenia-v-kulture/435334-clanok.html
Maďarská vláda presadila kontroverzné zmeny v kultúre
Predkladatelia novely z Fidesz-KDNP tvrdili, že nové zákonné podmienky vytvárajú jasné pravidlá, ktoré jednoznačne zaručujú nedotknuteľnosť umeleckej slobody.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vlada-presadila-kontroverzn/435254-clanok.html
V Budapešti protestovali proti vládnemu zámeru meniť pravidlá
Predkladatelia novely z Fidesz-KDNP tvrdia, že nové zákonné podmienky vytvárajú jasné pravidlá, ktoré jednoznačne zaručujú nedotknuteľnosť umeleckej slobody.
https://www.teraz.sk/zahranicie/v-budapesti-protestovali-proti-vladnem/434914-clanok.html
Maďarská vláda mení pravidlá v kultúre, kritici varujú pred neslobodou
Internetové vydanie denníka Magyar Hírlap v pondelok uviedlo, že zámerom poslancov vládneho bloku Fidesz-KDNP je uzatvoriť dlhodobú finančnú dohodu so strategickými kultúrnymi zariadeniami.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-vlada-meni-pravidla-v-kult/434781-clanok.html
Úroveň kontroly médií v Maďarsku nemá v EÚ obdoby
Konštatuje sa to v správe organizácie Reportéri bez hraníc (RSF) založenej na záveroch medzinárodnej misie na monitorovanie slobody tlače, ktorá sa uskutočnila koncom novembra. Jej autori vyzývajú orgány EÚ, aby nestrácali čas a prijali potrebné opatrenia.
https://www.teraz.sk/zahranicie/rsf-uroven-kontroly-medii-v-madars/434227-clanok.html
Maďarské štátne médiá vypovedali zmluvu s TV miest vedených opozíciou
Informovalo o tom internetové vydanie ľavicového denníka Népszava, podľa ktorého vypovedanie dohody potvrdili mestá Nagykanizsa, Miškovec, Pécs i Szolnok.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarske-statne-media-vypovedali-z/434113-clanok.html
Schválením 8. novely ústavy v Maďarsku zrušili samostatné správne súdy
Vláda 1. novembra oznámila, že sa vzdáva zámeru zriadiť samostatný správny súd a zachová doterajší jednotný súdny systém.
https://www.teraz.sk/zahranicie/schvalenim-8-novely-ustavy-v-madars/435062-clanok.html
Fidesz presadil sprísnenie disciplinárneho poriadku v parlamente
Opoziční poslanci v uplynulom roku niekoľkokrát prejavili svoju nespokojnosť narušením poriadku v rokovacej sále, preto vládny blok Fidesz-KDNP avizoval sprísnenie poriadku.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-fidesz-presadil-sprisnenie-d/435007-clanok.html
Fidesz si udržiava výrazný náskok
Opozičné strany nedokázali profitovať v uplynulých mesiacoch z výsledkov komunálnych volieb, po ktorých ich preferencie stagnovali.
https://www.teraz.sk/zahranicie/prieskum-madarsky-vladny-blok-fidesz/434947-clanok.html
Budapešť ponúkla pomoc pri ochrane menšín na Ukrajine
Predseda pripomenul, že 36 percent obyvateľstva Ukrajiny má ruský materinský jazyk, pričom v tejto krajine žije aj veľké množstvo Maďarov či Poliakov.
https://www.teraz.sk/zahranicie/budapest-ponukla-pomoc-ruskej-statn/433687-clanok.html
Maďarské občianstvo získalo už 1,1 milióna Maďarov
O udelenie maďarského občianstva sa zahraniční Maďari môžu uchádzať v zjednodušenom procese od 3. januára 2011.
https://www.teraz.sk/zahranicie/semjen-madarske-obcianstvo-ziskalo/434831-clanok.html
Maďarská vláda pomáha rozvíjať spoločenstvá Maďarov v cudzine
Zlepšením hospodárskeho prostredia prispeje maďarská vláda k zachovaniu a posilneniu národnej identity, tvrdí István Nagy.
https://www.teraz.sk/ekonomika/agro-madarska-vlada-pomaha-rozvija/434209-clanok.html
Chorvátske predsedníctvo chce dať EÚ nový impulz rozširovania
Vo významných záležitostiach sú Maďari a Chorváti na seba odkázaní, ale aj ich hospodárska spolupráca je úzka, povedal Szijjártó.
https://www.teraz.sk/zahranicie/chorvatske-predsednictvo-chce-dat-eu/435752-clanok.html
Obchodné komory Debrecína, Brna, Košíc a Krakova dohodli spoluprácu
Debrecín, české Brno, slovenské Košice a poľský Krakov sa chcú sústrediť na spoločné využitie obchodných a investičných možností.
https://www.teraz.sk/ekonomika/obchodne-komory-debrecina-brna-kos/433717-clanok.html
„Sorosov orchester“, tweetoval maďarský delegát z neverejného zasadnutia ministrov
Fínske predsedníctvo považuje porušenie dôvernosti diskusií a urážlivé tweety za vážnu vec, požaduje od Maďarska písomné vysvetlenie incidentu.
https://euractiv.sk/section/spolocnost/news/sorosov-orchester-tweetoval-madarsky-delegat-z-neverejneho-zasadnutia-ministrov/
Maďarská ministerka: EÚ podelili na zlé a dobré štáty
Maďarská ministerka zdôraznila, že jej krajina akceptuje v akomkoľvek procese iba dialóg založený na vzájomnej úcte národov a odmieta súčasný karhajúci štýl rokovania.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-ministerka-eu-podelili-na-z/435092-clanok.html
Szijjártó rokoval o vyslaní maďarského kozmonauta na ISS
Maďarský minister zahraničných vecí P. Szijjártó povedal, že vyslanie maďarského kozmonauta na ISS je reálne v období rokov 2024-2025.
https://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-rokoval-o-vyslani-madarsk/435676-clanok.html
Maďarskí ochranári vyzvali vládu, aby podporila klimatickú neutralitu
Ochranári vyzývajú uvedené vlády, aby 12. a 13. decembra na zasadnutí Európskej rady podporili ciele dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 2050.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarski-ochranari-vyzvali-vladu-ab/434848-clanok.html
V boji proti klimatickej kríze bude využívaná jadrová energia
https://www.webnoviny.sk/v-boji-proti-klimatickej-krize-bude-vyuzivana-jadrova-energia/
Maďarská vláda viaže súhlas s klimatickou dohodou EÚ na 4 podmienky
Kabinet premiéra Viktora Orbána očakáva, že cenu za ochranu klímy nebudú platiť ľudia, ale korporácie a krajiny, ktoré majú najväčší podiel na raste emisií a ktoré súčasne z toho aj najviac profitujú.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-vlada-viaze-suhlas-s-klima/435501-clanok.html
V Maďarsku zaviedli rodičovský príspevok aj pre starých rodičov
Zavedenie rodičovského príspevku aj pre starých rodičov je súčasťou akčného programu ochrany rodiny.
https://www.teraz.sk/ekonomika/v-madarsku-zaviedli-rodicovsky-prisp/435188-clanok.html
Nezamestnaní Budapešťania budú môcť zdarma využívať MHD
Ľudia hľadajúci prácu, ktorých v Budapešti bolo podľa údajov Ústredného štatistického úradu k decembru 2018 vyše 14 000, si budú musieť obnovovať bezplatnú mesačnú permanentku každý mesiac.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-nezamestnani-budapestania/435343-clanok.html
Odvolací súd sprísnil tresty v kauze tragického úniku kalu v Ajke
Odvolací súd v Győri 2. februára 2017 zrušil platnosť verdiktu prvostupňového súdu a nariadil nový súdny proces, ktorý sa začal 11. decembra 2017.
https://www.teraz.sk/zahranicie/brief-odvolaci-sud-sprisnil-tresty-v/435633-clanok.html
Súd v Maďarsku potvrdil doživotie pre extrémistu za vraždu policajta
Odsúdený extrémista založil radikálnu pravicovú organizáciu Maďarský národný front.
https://www.teraz.sk/zahranicie/sud-v-madarsku-potvrdil-dozivotie-pre/435233-clanok.html
Celoštátne adventné stretnutie slovenských detí
Mlynky, 6. decembra 2019 / FS Mladosť: Ozveny slovenských zvonov
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=2514518568647104
Slovenská samospráva v Mlynkoch / Zapálenie adventnej sviečky v Pamätnom parku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2516880481744246
+ Video: https://www.facebook.com/oslovma/videos/568574793961681/
https://www.facebook.com/oslovma/videos/605103873364489/
Na bývalého veľvyslanca v Budapešti podali trestné oznámenie
Maďarskí radikáli zo Slovenska tvrdia: Rastislav Káčer šíri poplašnú správu, že Orbánova vláda má revizionistické snahy...
https://dennikn.sk/1673964/na-byvaleho-velvyslanca-v-budapesti-kacera-podali-trestne-oznamenie/
„Sme tri kroky od územných nárokov orbánovského Maďarska“
https://www.aktuality.sk/clanok/744655/exvelvyslanec-kacer-sme-tri-kroky-od-uzemnych-narokov-orbanovskeho-madarska-podcast/
V Komárome posledným segmentom mosta prepojili oba brehy Dunaja
https://www.teraz.sk/slovensko/v-komarome-poslednym-segmentom-mosta-p/433611-clanok.html
https://ekonomika.sme.sk/c/22274872/v-madarskom-komarome-prepojili-mostom-brehy-dunaja-fotogaleria.html
Prvé sneženie
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2505905262841768
Orbánov podpredseda pobúril maďarských židov
2. decembra 2019 - (Ivan Drábek - Pravda)
Nenávidia židia viac Fidesz ako neonacistov? Podpredseda maďarskej vládnej strany to naznačil. A hoci sa Lajos Kósa 2. decembra 2019 za svoj výrok čiastočne ospravedlnil, predstavitelia židovskej komunity nie sú si istí, či prísľub premiéra Viktora Orbána o nulovej tolerancii k antisemitizmu naďalej platí. K nulovej tolerancii sa Orbán zaviazal predvlani, keď Benjamin Netanjahu ako prvý izraelský premiér od pádu železnej opony navštívil Maďarsko. Netanjahu vtedy nezrušil svoju cestu napriek tomu, že ho na to viacerí predstavitelia židovských združení v Maďarsku vyzývali. Upozorňovali, že Orbán niekdajšieho vládcu Maďarska a Hitlerovho spojenca Miklósa Horthyho označil za „veľkého štátnika“ a jeho vláda spustila štvavú kampaň proti americkému finančníkovi maďarsko-židovského pôvodu Georgeovi Sorosovi, v ktorej viacerí kritici videli skryté podnecovanie antisemitských vášní. V snahe očistiť svoju vládu od podobných podozrení Orbán deklaroval „nulovú toleranciu k antisemitizmu“ a pred izraelským hosťom pripustil vinu Maďarska, že kolaborovalo s nacistami a nezastalo sa vyše pol milióna svojich občanov židovského pôvodu, ktorí skončili vo vyhladzovacích táboroch. „Ide o spektakulárne vypovedanie,nulovej tolerancie'?“ reagoval na sobotňajší prejav Orbánovho straníckeho zástupcu predseda Zväzu židovských náboženských obcí András Heisler. Kósa na zjazde Fidelitasu, mládežníckej organizácie Fideszu, v sobotu rozoberal príčiny nie práve najúspešnejšieho účinkovania vládnej strany v októbrových komunálnych voľbách. V nich Fidesz prvý raz za bezmála desaťročie od príchodu k moci stratil kontrolu nad Budapešťou a aj inde zaznamenal straty. To, že vládna strana „nevyhrala pomerom 6:0, ale iba 2:1“, je podľa Kósu dôsledkom „zmeny politického silového poľa“, v ktorom sa proti nej postavila zjednotená opozícia, od liberálov, cez ľavicu, zelených až po radikálnu pravicu. O Jobbiku, ktorý sa v posledných rokoch vzdal svojej niekdajšej antisemitskej rétoriky, podpredseda Fideszu hovoril ako o „nyilasovcoch“. Označil ich tak za príslušníkov fašistickej strany Šípových krížov, ktorej krutovláda koncom druhej svetovej vojny, po abdikácii regenta Horthyho, dovŕšila odsun státisícov židov do vyhladzovacích táborov. „Ako sme sa mohli dožiť toho, že nyilasovci hlasovali za neoliberálov, alebo antikomunisti sa spojili s globalistami či národní radikáli odovzdali hlasy tej ľavicovo liberálnej strane, ktorá sa doteraz vždy vyrútila na maďarský národ, antifašisti spojili sily s neonyilasmi a židia boli nútení, alebo možno im to padlo aj dobre, hlasovať za nyilasovca v regionálnom zhromaždení župy Hajdú-Bihar,“ citoval Kósu portál Mérce.hu. Rodák zo severovýchodnej župy Hajdú-Bihar, kde pred príchodom do veľkej politiky dlho pôsobil ako primátor Debrecína, vyslovil domnienku, že opozíciu stmelila nenávisť voči vláde. „Zdá sa, že nás nenávidia viac ako globalisti antiglobalistov alebo židia nacistov,“ dodal. Kósove vyjadrenia vyvolali rozhorčenie v radoch židovskej komunity. Andás Heisler mu v mene Zväzu židovských náboženských obcí na sociálnej sieti adresoval tri otázky. „Kósa skutočne nevie, že z jeho župy v roku 1944 židov deportovali do Auschwitzu? Skutočne mu nie je jasné, že s tým zvyškom zo zvyšku, čiže niekoľkými stovkami židov, ktorí žijú v župe Hajdú-Bihar, sa komunálne voľby nedajú vyhrať, ani prehrať? Alebo úplne jednoducho ide o spektakulárne vypovedanie,nulovej tolerancie'?“ Kritickú reakciu si neodpustil ani rabín Slomó Köves, ktorého Jednotná obec izraelitov inak udržiava mimoriadne úzke vzťahy s Orbánovým kabinetom a zvyčajne pomáha vláde odrážať útoky, keď na ňu padne tieň podozrenia zo skrytého antisemitizmu. Köves pre portál Neokohnon označil Kósove úvahy za „nepremyslené“ a rázne odmietol, aby „ktokoľvek zvaľoval všetku nemorálnosť maďarskej politiky na židov“. Kósa si po dvoch dňoch chybu čiastočne uznal. „V mojich vetách, ktoré zazneli na sobotňajšom podujatí Fidelitasu, som - možno spôsobom, ktorý mohol byť nesprávne pochopený - poukázal na to, že opozičná spolupráca zahŕňala aj predstaviteľov Jobbiku, ktorí sa v minulosti vysmievali našim v holokauste strateným židovským spoluobčanom, čím ich legitimizovala. Ak som svojimi slovami, formuláciami urazil čo i len jedného maďarského židovského spoluobčana, tak sa mu za to ospravedlňujem,“ napísal podpredseda Fideszu na sociálnej sieti.
Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku oslávila v Nadlaku 25. výročie svojho založenia
Príhovor Ivana Miroslava Ambruša v plnom znení
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4817/kulturna-a-vedecka-spolocnost-ivana-krasku-oslavila-v-nadlaku-25vyrocie-svojho-zalozenia
Facebook: Slovenský svet
Portál Slovenské zahraničie je informačno-publicistický komunikatívny uzol pre všetkých Slovákov žijúcich v zahraničí. SLOVENSKÝ SVET rozširuje tento priestor v rámci dialógu krajanov s materskou vlasťou v sociálnej sieti.
https://www.facebook.com/SlovenskySvet
Mapa slovenského sveta
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk//stranka/8/mapa-slovenskeho-sveta
Počty a odhady Slovákov v zahraničí
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/stranka/7/statistiky-a-odhady
Yhlou pychnút do ryty? O slovenčine trochu inak
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/96/yhlou-pychnut-do-ryty-o-slovencine-trochu-inak
Poznáte texty slovenských ľudových piesní?
Otestujte sa a doplňte...
https://www.funmagazin.sk/otestuj-sa-si-spravny-slovak-a-poznas-zname-texty-ludovych-piesni/
Pohladenie knihou, alebo Prečo je v krajanských prostrediach písané slovenské slovo a pôvodná tvorba fenoménom slovenskosti
Ľudové noviny na pulze „knihobrania“: Novinky z oblasti výskumu / Dobrú chuť, Bibliotéka!
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4812/pohladenie-knihou-alebo-preco-je-v-krajanskych-prostrediach-pisane-slovenske-slovo-a-povodna-tvorba-fenomenom-slovenskosti
Výtvarný kumšt slovenských insitných umelcov zo Srbska ihrá emotívnymi posolstvami v centre Bratislavy
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4813/vytvarny-kumst-slovenskych-insitnych-umelcov-zo-srbska-ihra-emotivnymi-posolstvami-v-centre-bratislavy
10 faktov, ktoré ste nevedeli o Slovákoch vo Vojvodine
http://kulturno.sk/10-faktov-ktore-ste-nevedeli-o-slovakoch-v-srbskej-vojvodine/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2532796336819327
Zbogom, Vojvodina. Ako sa žije v kraji, odkiaľ Srbi a Slováci radšej odchádzajú robiť k nám
https://dennikn.sk/731973/zbogom-vojvodina-ako-sa-zije-v-kraji-odkial-srbi-a-slovaci-radsej-odchadzaju-robit-k-nam
https://www.facebook.com/SlovenskySvet/posts/115799513240250
Názvy banátskych slovenských dedín
Aradáč / Biele Blato / Hajdušica / Jánošík / Kovačica / Padina / Vojlovica
https://www.storyteller.rs/nazvy-banatskych-slovenskych-dedin
Matica slovenská v Rijeke oslávila 25 rokov svojej činnosti, jej predsedníčka Miroslava Gržinićová prevzala Pamätnú medailu ÚSŽZ
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4811/matica-slovenska-v-rijeke-oslavila-25-rokov-svojej-cinnosti-jej-predsednicka-miroslava-grzinicova-prevzala-pamaetnu-medailu-uszz
Premiéra knihy Ota Filipa: Tak som to videl
https://hl.rs/86490-2/
Za Otom Filipom, skvelým publicistom a fotografom, vzácnym človekom
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/udalost/2685/za-otom-filipom-skvelym-publicistom-a-fotografom-vzacnym-clovekom
Šéf slovenskej diplomacie ocenil troch Vyslancov dobrej vôle
Laureátmi ocenenia za rok 2019 sa stali: Anna Kyppö, lektorka slovenského jazyka pôsobiaca vo Fínsku, Jozef Kabaň, automobilový dizajnér pôsobiaci v Nemecku, a Martin Sedlacký prevádzkový riaditeľ a člen predstavenstva lotyšskej leteckej spoločnosti.
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4814/miroslav-lajcak-sef-slovenskej-diplomacie-ocenil-troch-vyslancov-dobrej-vole
Slovákov bolo kedysi v Budapešti viac ako v Bratislave
https://www.katolickenoviny.sk/reportaz/category/reportaz/article/slovakov-bolo-kedysi-v-budapesti-viac-ako-v-bratislave.xhtml
Prvý raz ako brat k bratovi
Matúš Dula: „Dnes prerieklo prvý raz zastupiteľstvo maďarského národa k zastupiteľstvu slovenského národa ako brat k bratovi.“
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/28306-historky-prv-raz-ako-brat-k-bratovi
Právnik, politik a matičiar (video): https://youtu.be/FLn-qGw9fZQ
Divoký aj konzervatívny vlastenec:
https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/489499-matus-dula-divoky-aj-konzervativny-vlastenec/
Turócszentmártoni Nyilatkozat:
https://felvidek.ma/2018/10/szazeves-nyilatkozat-melynek-eredeti-szoveget-nem-ismerjuk/
Krajanské vzdelávacie centrá a školy v pozornosti Jána Varša
Pracovná návšteva predsedu ÚSŽZ v Írskej republike, Anglicku a Francúzsku
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4806/krajanske-vzdelavacie-centra-a-skoly-v-pozornosti-jana-varsa-pocas-pracovnej-navstevy-anglicka-irska-a-francuzska
Do večnosti odišiel Stanislav Dusík, inšpiratívny výtvarník a dobrý človek
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/3186/do-vecnosti-odisiel-stanislav-dusik-inspirativny-vytvarnik-a-dobry-clovek
M. Lajčák prijal bývalú predsedníčku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbskej republike
https://www.mzv.sk/aktuality/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/m-lajcak-prijal-byvalu-predsednicku-narodnostnej-rady-slovenskej-narodnostnej-mensiny-v-srbskej-republike
Krajanský TeleRozhlas 2019 Košice v Domovine
https://mediaklikk.hu/video/domovina-kassai-kulhoni-teleradio-2019/#
FotoMomentky z Tvorivej školy žurnalistiky ÚSŽZ
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=2368314449934184
Kľúčové podujatie ÚSŽZ:
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4802/krajansky-telerozhlas-2019-kosice--v-tv-domovina--publicistickej-relacii-slovakov-v-madarsku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2486137854818509
Z konferencie Zväzu Slovákov v Maďarsku
„Ako ďalej, Slováci v Maďarsku? - Po voľbách našich samospráv“ / Mlynky, 29. a 30. novembra 2019 - Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=2499152213517073
Dvojjazyčné nápisy v národnostných obciach
http://www.slovaci.hu/index.php/sk/samospravam/513-dvojjazy-ne-napisy-v-narodnostn-ch-obciach
Slovníček a pomôcky pre našich aktivistov
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/dokumenty/177-dokumenty2-dokumenty2/624-slovniek-a-pomcky-pre-naich-aktivistov
Slovensko-maďarský terminologický slovníček
https://www.narodnostnemensiny.gov.sk//data/files/2221_madarsky.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2487720971326864
Predsedovia slovenských samospráv v parlamente
22. novembra 2019 na pozvanie hovorcu Slovákov v Maďarsku Antona Paulika v budove budapeštianskeho parlamentu sa stretli nedávno zvolení predsedovia slovenských národnostných samospráv. Prítomní si vypočuli informácie o právnom a inštitucionálnom pozadí práce národnostných samospráv a o možnostiach získania podpory pre svoju činnosť. Predsedov volených zborov Slovákov v Maďarsku pozdravil o. i. štátny tajomník zodpovedný za cirkevné záležitosti, národnostné a spoločenské vzťahy Miklós Soltész. / Zábery Zuzany Somogyiovej (CSSM): https://www.facebook.com/oslovma/posts/2480683572030604
Súťaž v prednese slovenskej poézie a prózy
Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti 21. novembra 2019 v priestoroch Materskej školy, základnej školy, gymnázia a žiackeho domova s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti usporiadala súťaž v prednese slovenskej poézie a prózy. / Zábery Ondriša Noszlopyho
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2482265415205753
Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku oslávila 30. výročie svojho založenia
16. novembra 2019 v Békešskej Čabe / https://www.facebook.com/maszfisz
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2469021303196831
O čom? Komu? A načo?
- tak presne tieto otázky som položil Imrovi Fuhlovi na nedávnom stretnutí v Békešskej Čabe, keď sa ma spýtal, prečo už nikam nepíšem. / My sme takí veční optimisti. Optimisti napriek tomu, že vidíme, ako tie „naše družstvá“ - školy, národnostné samosprávy, kultúrne inštitúcie, národnostné médiá, literárna obec, učitelia slovenského jazyka, občianske organizácie, ale aj odborná verejnosť a mnohí ďalší, ktorí pracujú v tomto štáte v oblasti slovenského národnostného života, a ktorým fandíme - „hrajú”, drú, stretávajú sa, organizujú to i ono, často sa doslova prekonávajú, snažia sa ukázať, neprehrať, udržať daný stav, uhrať aspoň remízu... No aj tak si musíme priznať, že na celkové víťazstvo to ani napriek najväčšej snahe nevyzerá a nikdy ani nevyzeralo.
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/28280-o-om-komu-a-na-o
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2483311601767801
Slovenská kuchyňa v Békešskej Čabe
Zábery Zuzany Somogyiovej z prezentácie najnovšej knihy Spoločnosti SlovakUm Zoltán Bárkányi: Slovenská kuchyňa / Slovenská reštaurácia v Békešskej Čabe / 16. novembra 2019 / Dvojjazyčný receptár predstavili: šéfredaktorka Ľudových novín Eva Fábiánová a konateľ spoločnosti SlovakUm Imrich Fuhl.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2475781852520776
Stalo sa pred 20 rokmi: Ustanovujúce valné zhromaždenie Spolku a kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2464362576996037
Cieľ: posilniť slovenskosť Pilíša / Predstavitelia samosprávnych zborov a občianskych organizácií, pôsobiacich v jednotlivých slovenských pilíšskych osadách, v roku 1999 poverili starostu obce Mlynky Jozefa Havelku a predsedu Slovenskej samosprávy v Mlynkoch Imricha Fuhla vypracovaním zriaďovacích dokumentov a usporiadaním zakladajúcej schôdze Spolku a kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov. Tento ich krok, smerujúci k posilneniu slovenskosti Pilíša, podnietila ako spoločná minulosť, kultúra a jazyk našich Slovákov, žijúcich dodnes pomerne celistvo okolo Pilíša, tak aj potreba prehlbovania ich vzájomnej spolupráce a spolupatričnosti. Podľa svedectva prezenčnej listiny sa tu zišli zakladajúci členovia regionálneho spolku z Čobánky, Kestúca, Moďoróšu, Pilíšskej Čaby, Čívu, Santova, Senváclavu, Hute, Pomázu, Šárišápu a Mlynkov. Hostitelia valného zhromaždenia J. Havelka a I. Fuhl osobitne privítali podpredsedníčku CSS Etelku Rybovú a členku Predsedníctva ZSM Martu Papučkovú-Glückovú. „Slovenský Píliš je jeden a nedeliteľný, pilíšski Slováci sa teda nedajú rozdeľovať - ani župnými hranicami, ani hranicami volebných obvodov a ani hranicami iných, umelo vytvorených jednotiek“ - povedal na podujatí Imrich Fuhl, ktorý v spolupráci s právnikom CSS dr. Dénesom Nemesom vypracoval Stanovy SKSPS. Na ustanovujúcom valnom zhromaždení predsedom združenia pilíšskych Slovákov sa stal Jozef Havelka, podpredsedníčkou čívska starostka Mária Nagyová, pričom za ďalších členov Predsedníctva SKSPS boli zvolení: Jozef Szőnyi, Rudolf Fraňo, Valéria Gálová-Karová, Pavol Hévizi, Katarína Huberová-Kisgyőriová, Koloman Minczér a Gizela Molnárová. (Ľudové noviny, 44/1999)
Združenie pilíšskych Slovákov oslávilo 20. výročie
16. novembra 2019 - (tasr)
Slávnostným valným zhromaždením si 16. novembra 2019 v obci Mlynky (Pilisszentkereszt) pripomenuli 20. výročie založenia Združenia pilíšskych Slovákov. „Zakladajúce zasadnutie Združenia pilíšskych Slovákov bolo presne 11. novembra 1999. Cieľom združenia bolo spojiť pilíšskych Slovákov, aby si zachovali svoju identitu, aby zachovali kultúru a jazyk svojich predkov. Chceli sme, aby čo najviac cítili vzájomnú spolupatričnosť, svoje slovenské korene, ale aj príslušnosť k rodine Pilíšanov,” povedala pre TASR predsedníčka združenia Marta Demjénová. Podľa jej slov v uplynulých 20 rokoch usporiadali množstvo kultúrnych akcií, zúčastnili sa na festivaloch, ale ich aj organizovali, a cestovali spoločne aj na rôzne výlety. „Vďaka týmto aktivitám sa naši členovia skutočne cítili ako členovia jednej veľkej pilíšskej rodiny,” zdôraznila predsedníčka. Spresnila, že štruktúra združenia sa v uplynulom období zmenila. Na začiatku boli členmi hlavne rôzne organizácie - slovenské samosprávy, obecné samosprávy či funkcionári organizácií. Pomer týchto organizácií sa ale časom znížil, v súčasnosti sú členmi združenia skôr súkromné osoby. „Tí nevstúpili pre to, aby mali nejakú funkciu alebo nejakú úlohu, ale len pre to, lebo aj oni s nostalgiou spomínajú na to, keď ešte v detstve počuli slovenské piesne nielen v škole, ale aj doma od babky, od rodičov. Tým sa trocha mení aj tvár združenia. Aj medzi mladými je veľa takých, ktorých toto ešte zaujíma a môžu ešte niečo spraviť v záujme toho, aby sme ešte dlhé roky mohli zachovávať slovenskú identitu,” dodala. Na začiatku bolo členmi združenia slovenské samosprávy 13 obcí pilíšskeho regiónu, odvtedy však už vo dvoch obciach zanikli slovenské samosprávy, avšak doteraz so združením spolupracujú - buď cez samosprávu Slovákov alebo cez súkromné osoby. „Medzi naše najpopulárnejšie akcie patria výstup na vrch Pilíš so stovkami záujemcov, regionálny slovenský fašiangový ples s 500-600 účastníkmi či šiškový festival v Mlynkoch, kam chodí už niekoľko tisíc ľudí z okolitých obcí. Myslím si teda, že združenie má vplyv na niekoľko tisíc ľudí”, uzavrela M. Demjénová. Organizáciu po jej založení viedol jej spoluzakladateľ, dlhoročný starosta obce Mlynky a poslanec Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Jozef Havelka. M. Demjénová je predsedníčkou združenia už druhé volebné obdobie.
Objednajte si Náš kalendár na rok 2020
Milí priatelia, priaznivci, rozširovatelia a čitatelia obľúbenej ročenky Slovákov v Maďarsku, s radosťou Vás informujeme o tom, že koncom novembra vyjde Náš kalendár na rok 2020. Obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc, aby publikácia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, vydavateľom ktorej je Nezisková verejnoprospešná spoločnosť SlovakUm s. r. o., čo najrýchlejšie sa dostala do domácností našich Slovákov. Našim cieľom bolo, aby Náš kalendár na rok 2020 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku - prezentujúc tohtoročné udalosti zachytené objektívom fotoaparátu, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť našich školákov a mládeže, a to s netajenými ambíciami, aby nová ročenka bola niečím viac než „iba“ kronikou našej Slovače. Snažili sme sa o to, aby Náš kalendár na rok 2020 bol obsahovo, tematicky a žánrovo pestrým, praktickým, zároveň hodnotným a podnetným čítaním. V prílohe nájdete objednávku na Náš kalendár 2020. Prosíme Vás o to, aby ste vo svojom okolí propagovali našu ročenku, zistili nároky doterajších a potenciálnych čitateľov slovenského kalendára a podľa možnosti čím skôr zaslali nám vyplnenú objednávku na túto e-mailovú adresu: ludove@luno.hu / S pozdravom: Imrich Fuhl, konateľ spoločnosti SlovakUm
Objednávka: www.oslovma.hu/XXX/MegrendL-NKal2020.pdf
Za Máriou Galántaiovou (1949-2019)
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/28244-za-mariou-galantaiovou
Cudzinci o slovenčine alebo ako sa naučiť po slovensky
https://domov.sme.sk/c/22255736/ako-sa-naucit-po-slovensky.html
Uznesenie Valného zhromaždenia Svetového združenia Slovákov v zahraničí
http://www.slovacivosvete.sk/3107/uznesenie-valneho-zhromazdenia-szsz.php
Expertná komisia o novej politike voči krajanom
http://www.slovacivosvete.sk/3105/expertna-komisia-o-novej-politike-voci-krajanom.php
Zahraniční Slováci so staronovým predsedom a novými prioritami
http://www.slovacivosvete.sk/3104/zahranincni-slovaci-so-staronovym-predsedom-a-novymi-prioritami.php
Slovenská kinematografia stále na vzostupe
Slovenské divadlo Vertigo usporiada v dňoch 18. až 20. novembra v Budapešti ďalší ročník populárnej prehliadky slovenských filmov a filmový seminár:
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/28242-filmsem19
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2454972384601723
Maďarsko bude spolupracovať s Huawei pri budovaní svojej siete 5G
https://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-bude-spolupracovat-s-huawei-p/428146-clanok.html
V. Orbán je pripravený spolupracovať s rumunskou vládou na čele s L. Orbanom
V. Orbán vyjadril nádej, že prehlbovanie vzájomnej maďarsko-rumunskej spolupráce bude konštruktívne pokračovať v záujme silnej Európskej únie, ktorej základy budú tvoriť silné národy.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-premier-orban-je-pripraven/428141-clanok.html
Euro je pasca, tvrdí Matolcsy, guvernér maďarskej centrálnej banky
Euro, ktoré sa v súčasnosti používa v 19 európskych krajinách, bolo zavedené v roku 1999 a podľa pravidiel Európskej únie (EÚ) by mal každý člen tohto bloku nakoniec prijať jednotnú menu.
https://www.teraz.sk/ekonomika/euro-je-pasca-tvrdi-matolcsy-guverne/427960-clanok.html
Maďarská vláda sa vzdala zámeru zriadiť kritizovaný správny súd
1. novembra 2019 - (tasr)
Maďarská vláda sa vzdala zámeru zriadiť samostatný správny súd a zachová doterajší jednotný súdny systém. Agentúru MTI o tom vo štvrtok informovala ministerka spravodlivosti Judit Vargová. „Kabinet sa rozhodol nezriadiť organizačne samostatný systém správneho súdu, avšak pripravuje návrh zákona, ktorým sa zabezpečí, že správne súdnictvo bude fungovať rýchlejšie a transparentnejšie,” povedala šéfka rezortu, ktorá pripomenula, že vláda ešte na jar rozhodla avizovaný projekt zriadenia správneho súdu odložiť na neurčito. „Po serióznych odborných diskusiách vláda uznala, že je vhodnejšie ochrániť súdnictvo pred zbytočnými spormi, preto sa rozhodla zachovať jednotný systém justície, samostatný správny súd teda nebude,” zdôraznila Vargová. Minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás 30. mája vyhlásil, že pre kritiku zo zahraničia kabinet na neurčito odkladá zriadenie systému správneho súdnictva. Podľa pozorovateľov za zmenou postoja vlády premiéra Viktora Orbána stojí snaha vyjsť v ústrety Európskej ľudovej strane (EPP), z ktorej bol vládnuci Fidesz 20. marca vylúčený. Vláda vlani 27. septembra schválila koncepciu obnovy správnych súdov v Maďarsku, ktoré podľa pôvodných plánov mali fungovať už od 1. januára 2020. Minister spravodlivosti László Trócsányi príslušný návrh zákona predložil 6. novembra 2018. Parlament návrh schválil 12. decembra a následne ho prezident János Áder podpísal. Vyšší správny súd mal mať sídlo v Ostrihome. V ôsmich mestách sa plánovali zriadiť tribunály s regionálnou pôsobnosťou a právomocou. Zámer zriadiť správny súd kritizovali aj predstavitelia Benátskej komisie, ktorá je expertným poradným orgánom Rady Európy (RE), či komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatovičová. Kritici vyjadrili vážne pochybnosti súvisiace s nezávislosťou maďarskej justície, pretože podľa schválených zákonov by mal minister spravodlivosti silný vplyv na správny súd.
Ceny maďarských výrobcov dosiahli 4-mesačné maximum
https://www.teraz.sk/ekonomika/rast-cien-madarskych-vyrobcov-dosiaho/427553-clanok.html
Fidesz vyzval na odpor proti kvótam EÚ
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-fidesz-vyzval-na-odpor-proti/427537-clanok.html
Szijjártó: Maďarsko urobí aj naďalej všetko pre rozširovanie EÚ
Šéf maďarskej diplomacie označil za pokrytectvo a mimoriadne škodlivý prístup Európskej komisie (EK) a niekoľkých západoeurópskych krajín, ktorým bol proces rozširovania Únie odročený.
https://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-madarsko-urobi-aj-nadale/426234-clanok.html
Maďarsko vetovalo spoločné vyhlásenie členských krajín NATO o Ukrajine
Maďarsko tvrdí, že zmeny v ukrajinských zákonoch v oblasti vzdelávania a jazyka obmedzujú práva národnostných menšín.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vetovalo-spolocne-vyhlaseni/427314-clanok.html
Putin hovoril s Orbánom o normalizácii vzťahov medzi Ruskom a Západom
Budapešť sa podľa slov V. Orbána snaží s Moskvou spolupracovať v otázkach, akými sú obmedzenie migrácie do Európy, stabilizácia Blízkeho východu a podpora kresťanských komunít vo svete.
https://www.teraz.sk/zahranicie/putin-hovoril-s-orbanom-o-normalizacii/427403-clanok.html
Orbán podporil ofenzívu Turecka, ale europoslanci za Fidesz ju odsúdili
Minister zahraničných vecí Péter Szijjártó uviedol, že je v záujme Maďarska, aby Turecko vrátilo migrantov do Sýrie a neotváralo im dvere do Európy.
Organizácia blízka Erdoganovi zriaďuje v Budapešti tureckú školu
https://www.teraz.sk/zahranicie/organizacia-blizka-erdoganovi-zriaduj/424933-clanok.html
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-podporil-ofenzivu-turecka-ale-e/426266-clanok.html
Predsedom Parlamentného zhromaždenia NATO je socialista Mesterházy
https://www.teraz.sk/zahranicie/za-podpredsedu-pz-nato-zvolili-v-londyn/424991-clanok.html
Starostovia Budapešti a Varšavy zvažujú spojenie síl, volajú i Valla
Varšava a ďalšie veľké mestá v Poľsku, kde neraz stoja vo vedení politici spriaznení s opozíciou, vyhlasujú, že dostávajú zo štátnych pokladníc nedostatočné sumy financií.
https://www.teraz.sk/slovensko/starostovia-budapesti-a-varsavy-zvazu/427387-clanok.html
Orbán: Maďari chceli aj v roku 1956 slobodný a nezávislý štát v Európe
Revolúcia v Maďarsku vypukla 23. októbra 1956. K pokojnému protestu študentov, ktorí požadovali väčšie politické slobody, sa postupne pridala inteligencia, robotníci aj roľníci.
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-madari-chceli-aj-v-roku-1956-sl/426044-clanok.html
Gyurcsány sa obáva o slobodu tlače; v parlamente platia nové pravidlá
21. októbra 2019 - (tasr)
Od začiatku jesennej schôdze maďarského parlamentu platia sprísnené podmienky práce novinárov v zákonodarnom zbore. Predseda opozičnej strany Demokratická koalícia (DK) Ferenc Gyurcsány sa v tejto súvislosti v nedeľu obrátil listom na predsedu parlamentu Lászlóa Kövéra, v ktorom vyjadril obavy zo zhoršujúceho sa stavu slobody tlače. Podľa komerčnej televízie Hír TV predseda DK upozornil Kövéra, že novinári majú právo klásť politikom aj nepríjemné otázky, ako to spontánne robili v priestoroch parlamentu, kam sa od pondelka už nedostanú. Nariadenie zverejnené minulú stredu (16.10.) určuje čas a miesta v budove parlamentu, v ktorých môžu pracovníci médií pracovať, ako aj priestory, do ktorých sa dostanú iba s osobitným povolením tlačového odboru parlamentu. Televízia podotkla, že ľavicovoliberálne médiá a opozičné strany okamžite reagovali na nariadenie predsedu parlamentu. Podľa nich ide o obmedzovanie práv novinárov. Hír TV však tvrdí, že Gyurcsány sa odmieta vyjadrovať pre pravicové médiá. V zmysle nových pravidiel nemôže nakrúcanie či fotografovanie narúšať prácu poslancov a fungovanie úradu. Zákaz takejto činnosti novinárov platí na chodbách okolo rokovacej sály, ale aj v bufete, v reštaurácii a v priestoroch vyhradených pre pracovníkov parlamentu. V nariadení Kövéra sa uvádza, že dôvodom týchto a ďalších zmien týkajúcich sa pohybu novinárov v budove parlamentu a domu poslancov sú zmeny v používaní rokovacej sály a reorganizácia systému úradných miestností a kancelárií. Podľa tlačového odboru zákonodarného zboru sú tieto úpravy v súlade s praxou parlamentov západoeurópskych krajín a vychádzajú z platných opatrení inštitúcií Európskeho parlamentu. „Úrad parlamentu aj naďalej zabezpečí, aby verejnosť mohla bez prekážok sledovať priebeh zákonodarnej činnosti,” zdôraznil tlačový odbor parlamentu.
Budova maďarského parlamentu stojí 85 mil. eur, ale nie je na predaj
22. októbra 2019 - (tasr)
Účtovná hodnota ikonickej budovy maďarského parlamentu v Budapešti na Kossuthovom námestí je 28,15 miliardy forintov (85,3 milióna eur), informoval v utorok spravodajský server vg.hu s odvolaním sa na tlačový odbor zákonodarného zboru. Ten však zdôraznil, že budova nie je na predaj, a že účtovná hodnota nie je totožná s trhovou cenou. K zisteniu trhovej ceny by bolo potrebné ocenenie, ktoré by si však vyžiadalo extrémne vysoké náklady, pretože by takúto úlohu mohli vykonať pravdepodobne iba špecializované medzinárodné spoločnosti, najmä britské. Povedal to serveru šéf divízie Zväzu maďarských realitných agentov MIOSZ Ferenc Mészáros, podľa ktorého skutočnosť, že vôbec evidujú cenu budovy parlamentu, svedčí o tom, že ju niekedy v minulosti ohodnotili. Országház - ako Maďari svoj parlament nazývajú - je dominantnou stavbou peštianskeho nábrežia Dunaja. Parlament je dlhý 268 metrov, jeho výška dosahuje 96 metrov a v najširšom mieste má 123 metrov. Celková rozloha budovy je takmer 18.000 štvorcových metrov a leží na pozemku nábrežia Dunaja s rozlohou vyše 20.000 štvorcových metrov. V účtovnej hodnote komplexu nie je zarátaná cena pozemku, ktorú tlačový odbor nezverejnil. Na dekoráciu budovy použili 40 kilogramov 22-karátového zlata, steny postavili zo 40 miliónov veľkých tehál. Na vchod do parlamentu a východ z neho slúži 27 brán, vnútri je 29 schodísk s celkovou dĺžkou 20 kilometrov a 13 výťahov. Dĺžka červených kobercov dosahuje dovedna 4356 metrov. V budove sa nachádza 200 kancelárií, v ktorých pracuje 800 zamestnancov. Ročne si svätoštefanskú korunu vystavenú v Kupolovej sále prezrú státisíce návštevníkov z Maďarska aj zo zahraničia. Parlament navrhol Imre Steindl, stavali ho v rokoch 1885 - 1902. Na prelome storočia bol najväčšou investíciou, namiesto plánovaných 18,5 milióna korún preinvestovali 38 miliónov. Architektonicky ho považovali za šťastný prípad „historizujúcej eklektiky”, do gotiky Steindl smelo vložil dovtedy v nej neznámy prvok - kupolu - a v interiéroch použil prvky renesancie aj baroka. Popri obdivovateľoch architektúry Országházu sa našli aj mnohí kritici, ktorí poukazovali najmä na to, že použitý gotický štýl je úplne cudzí maďarskému národu, keďže má nemecký ráz a je plodom katolíckeho mysticizmu. V súčasnosti ročné prevádzkové náklady presahujú jednu miliardu forintov (3 milióny eur).
Kapacita slovensko-maďarského plynovodu sa má zvýšiť
Plynovodné prepojenie medzi Slovenskom a Maďarskom bolo sprevádzkované v roku 2015 ako PCI projekt posilnenia energetickej bezpečnosti v regióne.
https://www.teraz.sk/ekonomika/plyn-kapacita-slovensko-madarskeho-pl/425879-clanok.html
Koncom novembra zatvorí Ryanair svoju základňu v Budapešti
https://www.teraz.sk/ekonomika/koncom-novembra-zatvori-ryanair-svoju-z/426162-clanok.html
Maďari pracujúci v zahraničí sa začali vracať domov, najmä z Rakúska a Nemecka
https://ekonomika.sme.sk/c/22230250/madari-pracujuci-v-zahranici-sa-zacali-vracat-domov-najma-z-rakuska-a-nemecka.html
Prečo pili Slováci pálenku a Maďari víno?
Americký profesor hľadal odpoveď / Historik Maxwell skúmal aj bajúzy
https://plus.sme.sk/c/22232543/preco-pili-slovaci-palenku-a-madari-vino-americky-profesor-alexander-maxwell-hladal-odpoved.html
Nie je národniar, ako národniar
Tu leží nie pohan, nie žid, nie kresťan, nie Nemec, nie Maďar, nie Slovan, ale človek. / Nielen na Slovensku sa nacionalizmus v posledných rokoch spája s nenávistnými rečami, hľadaním rozdielov a polarizovaním spoločnosti na nás a tých druhých. Čo z nás teda robí Slovákov a Slovenky? Neviem…Viem však, čo nás nimi nerobí - povyšovanie sa, hanobenie iných a nenávisť.
https://dennikn.sk/blog/1624672/nie-je-narodniar-ako-narodniar/?ref=list
Neonacisti zaútočili na budapeštianske komunitné centrum Auróra
Neonacisti strhli z budovy dúhovú vlajku a na ulici ju zapálili, následne načmárali na steny Auróry neonacistické nápisy.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-neonacisti-zautocili-na-bud/426038-clanok.html
Súd nariadil obnovu procesu vraždy Fenyőa, ktorého zavraždil Roháč
https://www.teraz.sk/zahranicie/sud-nariadil-obnovu-procesu-vrazdy-fen/427156-clanok.html
Predsedu Celoštátnej rómskej samosprávy odsúdili za podplácanie
24. októbra 2019 - (tasr)
Na jeden rok odňatia slobody s dvojročnou podmienkou odsúdil za podplácanie vo štvrtok súd v severomaďarskom meste Nyíregyháza predsedu Celoštátnej rómskej samosprávy (ORÖ) J. B. Informovala o tom agentúra MTI, podľa ktorej rozsudok nie je právoplatný. Súd skonštatoval, že ORÖ získala v roku 2018 pred parlamentnými voľbami štátnu dotáciu na predvolebnú kampaň vo výške 81 miliónov forintov (približne 246.000 eur). J. B. sa následne podľa verdiktu súdu snažil prostredníctvom rôznych podnikateľov získať za úplatok fiktívne účty za vymyslené predvolebné podujatia. Jeden z organizátorov podujatí však s predsedom ORÖ odmietol spolupracovať a z rozhovoru s ním urobil tajne zvukový záznam. Predseda samosprávy sa k trestnému činu priznal a vzdal sa práva účasti na súdnom pojednávaní. Podľa vyjadrenia sudcu Zsolta Bodnára súd neskúmal otázku jeho viny, ale zvažoval iba aspekty uloženia trestu. Sudca dodal, že obvinenému priťažila skutočnosť, že korupcia je nebezpečným a rozšíreným javom v spoločnosti, a že čin spáchal ako predseda samosprávnej organizácie. Súd ale pri verdikte vzal do úvahy, že sa obvinený k činu priznal a oľutoval ho, ako aj skutočnosť, že doposiaľ nebol trestaný. J. B. označil túto kauzu za „najväčšiu hanbu svojho života”.
Maďarská opozícia začína chápať, čo jej slovenským kolegom stále nedochádza
Strany ako SaS a OĽaNO predvádzajú, že v pohode dokážu zlikvidovať samy seba, a ani na to nepotrebujú autoritársky režim, ktorý by im pomáhal.
https://dennikn.sk/1620499/madarska-opozicia-zacina-chapat-co-jej-slovenskym-kolegom-stale-nedochadza/?ref=list
Zsolt Simon: Drahý Béla, prečo
si sa rozhodol prevádzkovať tento chorý systém spolu s Ficom a Dankom?
https://dennikn.sk/1610798/drahy-bela-preco-si-sa-rozhodol-prevadzkovat-tento-chory-system-spolu-s-ficom-a-dankom/?ref=list
Maďarská vláda stále viac podporuje národnosti vrátane Slovákov
V Budapešti je viacero obvodov, kde žili Slováci
11. októbra 2019 - (tasr)
Video: https://videoservis.tasr.sk/videos/FXFkyQBYGUiG/embed/high_1080p
Príznačné pre uplynulý päťročný volebný cyklus samospráv bolo permanentné zvyšovanie finančných prostriedkov, ktoré venovala maďarská vláda na národnostné aktivity a na udržiavanie národnostných inštitúcií, čo sa týka aj slovenskej menšiny. Pre TASR to pred nedeľňajšími maďarskými voľbami do miestnych a národnostných samospráv uviedla v Budapešti predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková.
„My sme z týchto snáh profitovali v tom zmysle, že sa nám v prípade každej jednej inštitúcie podarilo zlepšiť materiálne aj personálne podmienky fungovania. Podarilo sa nám v nich zamestnať mladých, vysokokvalifikovaných odborníkov, ktorí na vysokej úrovni ovládajú slovenský jazyk,” povedala predsedníčka.
Podľa jej slov v ďalšom rozvíjaní inštitúcií Slovákov bráni skutočnosť, že nemajú pre ne vhodné priestory. V druhej polovici končiaceho sa volebného cyklu začali pracovať na odkúpení bývalého kostola peštianskych slovenských evanjelikov na Rákociho ceste v Budapešti, ktorý chcú prispôsobiť svojim potrebám a chcú v ňom vytvoriť slovenské kultúrne stredisko. „Čiastočne by sme mu vrátili aj sakrálnu funkciu tým, že v kupole by sme vytvorili ekumenickú kaplnku,” dodala.
V Budapešti je viacero obvodov, kde žili Slováci. Je tam množstvo budov, ktoré sa nejako s nimi spájajú - evanjelický kostol na Rákociho ceste z polovice 19. storočia je však budovou, o ktorej možno povedať, že ju postavili slovenskí evanjelici, ktorí žili v Pešti.
Je to vlastne kostol cirkevného zboru, v ktorom slúžil básnik, historik, filológ, archeológ a ideológ všeslovanskej vzájomnosti Ján Kollár. Kostol bol v 60. rokoch minulého storočia namiesto znárodnenia predaný a preto sa v rámci reštitúcie k nemu Slováci nedostali, spresnila predsedníčka.
„Teraz je jedinečná šanca, pretože ho majiteľ v súčasnosti predáva. Plán je taký - a tým sa zaoberala už aj zmiešaná menšinová maďarsko-slovenská komisia -, že maďarská vláda by kúpila bývalý kostol a spolu so slovenskou vládou by poskytli prostriedky na jeho rekonštrukciu a záchranu. Chceme tam vytvoriť výstavné priestory, knižnicu, divadelnú sálu, sklad, kancelárie, ale by sme tam presťahovali aj ústav kultúry, redakciu Ľudových novín - a vlastne všetky naše kultúrne inštitúcie by sa zmestili pod jednu strechu. K tomu budú potrebné dva až tri roky, ak budú na to peniaze z maďarskej i zo slovenskej strany. Na slovenskej strane určite existuje politická vôľa,” myslí si predsedníčka CSSM.
Z výsledkov uplynulého volebného cyklu vyzdvihla, že samospráve CSSM sa v máji 2017 podarilo schváliť školskú koncepciu, ktorá je zameraná v prvom rade na obsahovú i metodickú modernizáciu slovenského národného školstva v Maďarsku.
„To nám môže pomôcť aj pri zmierňovaní nedostatku slovenských pedagógov. Pozitívne ďalej je, že v spolupráci s parlamentným výborom pre menšiny a s podporou maďarskej vlády boli výrazne zvýšené národnostné príplatky vo všetkých typoch škôl a bol odštartovaný aj systém štipendií pre budúcich národnostných pedagógov vrátane slovenských,” spresnila Hollerová Račková.
V súvislosti s nedeľňajšími voľbami označila za dôležité, že počet slovenských voličov v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami vzrástol takmer o jednu štvrtinu a v súčasnosti majú vyše 12.400 slovenských voličov. Podotkla, že počas uplynulých piatich rokov sa samospráve podarilo zmierniť vnútorné konflikty tak, aby vo Valnom zhromaždení CSSM - ale aj v slovenskej komunite vôbec - prevládala kooperatívna atmosféra.
„Na Dni Slovákov v Maďarsku začiatkom júla tri veľké nominačné organizácie, ktoré boli zastúpené v CSSM - Zväz Slovákov v Maďarsku, Únia slovenských organizácií v Maďarsku a Slovenský spolok Identita - podpísali koaličnú dohodu. V nej sa dohodli na počte poslancov jednotlivých organizácií v novom 31-člennom valnom zhromaždení. V doterajšom cykle sme mali 23-členné valné zhromaždenie, ale teraz narástol počet voličov. Dohodli sa na zásadách v otázkach štruktúry výborov či obsadzovania pozícií vo valnom zhromaždení. Potom nasledovalo zostavovanie listín aj v župách, aj na celoštátnej úrovni. Máme všade jednu volebnú listinu,” uzavrela predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková, ktorá je lídrom celoštátnej kandidačnej listiny Slovákov.
Alžbeta Hollerová-Račková staronovou predsedníčkou CSSM
28. októbra 2019 - (tasr)
TASR-video: https://videoservis.tasr.sk/videos/nYPVperYFdGB/embed/high_1080p/
Na ustanovujúcom zasadnutí Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) zvolili 28. októbra 2019 v Budapešti novozvolení poslanci CSSM za predsedníčku samosprávy Alžbetu Hollerovú-Račkovú. Za staronovú predsedníčku, ktorá začína svoje druhé päťročné volebné obdobie, hlasovalo 26 z prítomných 27 poslancov 31-členného Valného zhromaždenia, hlasovania sa zdržala jedna poslankyňa. Poslanci, ktorí získali mandát vo voľbách do miestnych a národnostných samospráv z 13. októbra, ďalej zvolili členov finančného výboru CSSM a hlasovali aj o modifikácii organizačného a prevádzkového poriadku samosprávy. „Máme začatú cestu, ktorú sme rozbehli v predošlom cykle. Pustili sme sa vtedy do riešenia otázok slovenského školstva v Maďarsku tým, že sme prijali školskú koncepciu v máji 2017 a čiastočne sme sa pustili do jej napĺňania - napríklad aj tým, že sme založili slovenské odborné kolégium pre vysokoškolskú mládež, ktorá študuje v Pešti,” povedala predsedníčka CSSM. Nasledujúcou úlohou bude podľa jej vyjadrenia obsahová a metodická modernizácia slovenského národnostného školstva v Maďarsku, ako aj získanie vhodných a dôstojných priestorov pre slovenské inštitúcie, ktoré momentálne fungujú vo veľmi sťažených podmienkach. Spresnila, že jedným z riešení môže byť získanie bývalého slovenského evanjelického kostola v Pešti prostredníctvom maďarskej a slovenskej vlády. Alžbeta Hollerová-Račková dodala, že CSSM plánuje založiť aj Múzeum Slovákov v Maďarsku a zriadiť domov dôchodcov, aby pomohla slovenským rodinám, ktoré sa starajú o svojich starších príslušníkov. „Veľmi sa teším tomu, že máme veľa mladých vo Valnom zhromaždení. Teším sa tomu, že sú to angažovaní mladí ľudia, ktorí majú záujem pracovať pre našu komunitu. Hneď sme im vymysleli aj úlohy, ktoré sme zakotvili do nového organizačného poriadku, pretože sme vytvorili samostatný výbor pre záležitosti mládeže,” uzavrela Alžbeta Hollerová-Račková.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/2426172634148365/?type=3&theater
Knižný veľtrh Bibliotéka 2019 / Sviatok literatúry krajanov v Bratislave
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=2448714958560799
Program krajanských vydavateľstiev
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4793/biblioteka-2019-sviatok-literatury-krajanov-v-bratislave
Maďarsko čestným hosťom veľtrhu
https://incheba.sk/madarsko-cestny-host-knizneho-veltrhu-biblioteka/
FB: https://www.facebook.com/events/544942786268576
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2431540123611616
Gymnázium v Békešskej Čabe 70: Pec ako symbol návratu k hodnotám i pocty predkom
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4791/gymnazium-v-bekesskej-cabe-70-pec-ako-symbol-navratu-k-hodnotam-i-pocty-predkom
Ručičky o hodinu dozadu
https://www.teraz.sk/slovensko/slovensko-v-nedelu-27-oktobra-prejde/426096-clanok.html
Z letného na stredoeurópsky čas
https://www.teraz.sk/slovensko/slovensko-v-nedelu-27-oktobra-prejde/426504-clanok.html
Krajanské médiá ako spoločensko-politické, kultúrno-ľudské, obsahové, svetonázorové a myšlienkové platformy
ÚSŽZ založil Komisiu pre médiá a vydavateľskú činnosť Slovákov žijúcich v zahraničí. Ako vidí poslanie tejto komisie a ako krajanské médiá pre portál Storyteller porozprával jej predseda Imrich Fuhl: „Byť menšinovým, národnostným „iným-oným“ ani v tejto sfére sa príliš neoplatí, resp. oplatí sa nie kvôli financiám a sláve... / Ako si zachovať česť a profesionalitu? / Portál slovenskezahranicie.sk ako vlajková loď či spoločná strecha / Žijeme z verejných peňazí, musíme sa brániť zneužitiu politickými stranami / Už ani naše krajanské médiá si nemôžu dovoliť, aby ignorovali spoločenské siete...“ / Ak si môže niekto či niečo nárokovať v krajanskom svete na poslanie byť informátorom, propagátorom a organizátorom, ale aj zjednotiteľom, motivačným zdrojom, ako aj vzdelávaco-poznávateľským až osvieteneckým nositeľom slovenskosti vo svetle pozitívneho pôsobenia (a tým aj napomáhania prirodzenej súdržnosti a pocitu spolupatričnosti Slovákov žijúcich v zahraničí) na slovenské národnostné menšiny v štátoch strednej juhovýchodnej Európy a krajanské komunity v prostrediach západnej Európy a zámoria, potom sú to jednoznačne a nespochybniteľne krajanské inštitúcie a vydavateľstvá zamerané na šírenie slovenského slova v oblasti médií, informatiky a edičných aktivít vrátane šírenia knižnej kultúry.
https://www.storyteller.rs/krajanske-media-ako-spolocensko-politicka-kulturno-ludska-obsahova-svetonazorova-a-myslienkova-platforma
Valné zhromaždenie SZSZ v Bratislave
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4782/valne-zhromazdenie-szsz-sa-zide-v-bratislave
Svetové združenie Slovákov žijúcich v zahraničí povedie naďalej Vladimír Skalský
26. októbra 2019 - (sita)
Na ďalšie štyri roky zvolili delegáti VI. Riadneho Valného zhromaždenia Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ) Vladimíra Skalského za predsedu tejto organizácie. Ako ďalej agentúru SITA informoval samotný V. Skalský, vo výkonnom výbore, teda najužšom vedení SZSZ, ho doplnili podpredsedovia Dušan Daučík zo Švédska, Pavel Hlásnik z Rumunska a Milan Čuba z USA, tajomníčky Alžbeta Hollerová Račková z Maďarska a Svetlana Zolňanová zo Srbska a členovia výboru Andrej Dan Bárdoš z Česka a Ján Šuľan zo Srbska. SZSZ združuje 121 slovenských spolkov a inštitúcií z 24 krajín sveta. „V uzneseniach SZSZ sa ako o zásadnej priorite hovorí o urýchlenom zriadení Centra slovenského zahraničia ako projektu tejto strešnej organizácie, zvýšení komfortu volieb zo zahraničia, ale aj o preskúmaní možnosti zastúpenia krajanov v NR SR po vzore radu iných krajín. SZSZ tiež privítalo, že sa podľa jeho slov konečne zvrátil trend vo vývoji výšky finančnej podpory krajanských projektov. Tá konečne stúpa, podľa SZSZ však stále je i v tomto smere čo naprávať, napríklad v porovnaní s Maďarskom a Poľskom,“ uviedol V. Skalský. Združenie na valnom zhromaždení riešilo aj vplyv globalizácie a hromadnej migrácie Slovákov zo Srbska či Ukrajiny na Slovensko a naopak, zo Slovenska do západnej Európy či Zámoria. Nová situácia podľa nich vyžaduje prehodnotenie niektorých prístupov vrátane zmeny definície zahraničného Slováka. Tá dnes neobsiahne krajanov, ktorí síce dlhodobo žijú v zahraničí, avšak na Slovensku majú trvalé bydlisko. V. Skalský sa narodil v roku 1972 v Prešove, od roku 1990 žije v Prahe, kde na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej absolvoval teoretickú fyziku. Je dlhoročným funkcionárom slovenských spolkov a od roku 2014 aj riaditeľom Slovenského domu v Prahe. V minulosti bol aj podpredsedom Rady vlády ČR pre národnostné menšiny, dnes pôsobí vo výbore Rady vlády SR pre kultúru. Predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí je už od roku 2006. Ako autor má na konte niekoľko kníh vrátane zbierok básní.
Zahraniční Slováci si za svojho predsedu opäť zvolili Skalského
https://www.teraz.sk/spravy/zahranicni-slovaci-si-za-svojho-preds/426579-clanok.html
Vladimíra Skalského zvolili za predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4788/vladimira-skalskeho-zvolili-za-predsedu-svetoveho-zdruzenia-slovakov-v-zahranici
ÚSŽZ vyzýva krajanské folklórne súbory, spolky, skupiny
k zapojeniu sa do prípravy programu na 55. FSpP v Detve
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4771/vyzva--pre-krajanske-folklorne-subory-a-skupiny-k-ucasti-na-47-krajanskej-nedeli-2020-v-detve
Expertná komisia Slovákov žijúcich v zahraničí o smerovaní a prioritách krajanskej politiky
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4783/expertna-komisia-slovakov-zijucich-v-zahranici-o-smerovani-a-prioritach-krajanskej-politiky
V Kovačici uviedli do života monografiu 50 rokov Gymnázia M. Pupina
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4785/v-kovacici-uviedli-do-zivota-monografiu-50-rokov-gymnazia-m-pupina
HLAS ĽUDU - týždenník Slovákov v Srbsku, si pripomenul 75. výročie vzniku na slávnostnej akadémii v Novom Sade
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4781/hlas-ludu--tyzdennik-slovakov-v-srbsku-si-pripomenul-75-vyrocie-vzniku-na-slavnostnej-akademii-v-novom-sade
Matrika Slovenského Komlóša
Hľadanie predkov / Elektronická matrika / Denník a kniha účtov z roku 1790 / Život na Damjanich ulici
http://slovozbritskejkolumbie.ca/sites/default/files/attachments/Slovo.z.Britskej.Kolumbie.31.cislo.jesen.2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2401959326569696
Sociálne siete a krajania
https://www.parlamentnelisty.sk/profily/Mgr-Vladimir-Skalsky-predseda-SZSZ-1279/clanek/Socialne-siete-a-krajania-767
Hmla na úsvite
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2417016415063987
Komunálne a národnostné voľby v Maďarsku
Starostu Budapešti podporovaného Fideszom porazil opozičný Karácsony
http://www.teraz.sk/zahranicie/starostu-budapesti-podporovaneho-fides/423927-clanok.html
Uzavreli volebné miestnosti
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-uzavreli-volebne-miestnosti/423916-clanok.html
Počet slovenských voličov v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami vzrástol takmer o jednu štvrtinu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-zacali-sa-komunalne-volby/423817-clanok.html
Orbán sa k pornokauze primátora Győru vyjadrí až po voľbách
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-sa-k-pornokauze-primatora-gyru/423865-clanok.html
Slováci v Maďarsku podpísali koaličnú dohodu
https://svet.sme.sk/c/22234957/v-madarsku-sa-zacali-komunalne-volby-2019.html
Základná škola v Mlynkoch medzi najlepšími v okolí Budapešti
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2433789860053309
Voliť v Mlynkoch sme odprevadili niektoré členky miestneho ľudového speváckeho zboru
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2392343407531288
Po komunálnych a národnostných voľbách
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2400366890062273
V tomto roku na rozdiel od predošlých volieb národnostné voľby neboli oddelené od komunálnych, teda národnostní voliči hlasovali v tom istom okrsku ako v komunálnych voľbách. Menšiny, vrátane Slovákov, zvolili svoje miestne a teritoriálne národnostné samosprávy, ako aj poslancov do Valného zhromaždenia Celoštátnej národnostnej samosprávy v Maďarsku. Tradične najpočetnejšiu skupinu národnostných voličov tvorili Rómovia (vyše 115-tisíc), naši boli po Nemcoch (takmer 40-tisíc) na treťom mieste (takmer 9-tisíc občanov). Vôľa hlasovať bola medzi registrovanými národnostnými voličmi vyššia ako celoštátny priemer (48,58 %), pri väčšine národností sa pohybovala medzi 69-77 %, menší pomer zaznamenali iba Ukrajinci (64 %), Arméni (62 %), Bulhari (59 %) a Rómovia (56 %). Zo slovenských registrovaných voličov (12 402) si našlo cestu k hlasovacím urnám 72,5 %, čím sme sa zaradili medzi najaktívnejšie národnosti. Na základe údajov zo sčítania ľudu v roku 2011 miestne slovenské národnostné voľby v tomto roku sa mohli uskutočniť až v 158 obciach, ale nominačné organizácie zaregistrovali svojich kandidátov iba v 112 obciach, takže voľby vypísali iba v nich. Slováci si môžu, podobne ako v predošlom cykle, znovu založiť šesť župných (teritoriálnych) samospráv, a to v Budapešti, Komárňansko-ostrihomskej, Novohradskej, v Békešskej, Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej a Peštianskej župe. Vo všetkých župách mohli voliči odovzdať hlas na jednu listinu - v Békešskej a Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župe na spoločnú listinu Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM), Slovenského spolku Identita, Čabianskej organizácie Slovákov (ČOS) a Regionálneho spolku Slovákov z okolia Pešti Dolina, v Komárňansko-ostrihomskej a Novohradskej delegovala kandidátov ZSM, v Peštianskej župe Dolina a v hlavnom meste Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena. Volebná účasť okrem Peštianskej župy všade prevyšovala 70%. Počet neplatných hlasov bol vo väčšine z týchto žúp mizivý. Iba v Békešskej a Peštianskej župe bolo viac ako 10% hlasov neplatných, v tej prvej ich pomer prekročil 12% a v druhej až 18%. V celoštátnom meradle mali voliči tiež možnosť hlasovať na jednu listinu, o ktorej podpísali nominačné organizácie dohodu na tohtoročnom Dni Slovákov v Maďarsku v Jači. V čase podpísania dohody koalíciu tvorili tri strany - popri ZSM a Identity na listine figurovala ešte Únia slovenských organizácií v Maďarsku (ÚSOM), ktorú neskôr pre administratívne nedostatky museli zastupovať ČOS a Dolina. Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku bude v nasledujúcom cykle 31-členné. Líderka celoštátnej spoločnej listiny Alžbeta Hollerová Račková na našu otázku priznala, že za najväčší problém v týchto voľbách pokladá relatívne vysoký počet neplatných hlasov, dôvody ešte zisťujú. Obdobie kampane a spoluprácu nominačných orgánov hodnotila veľmi pozitívne:
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/28158-po-komunalnych-a-narodnostn-ch-vo-bach
Volebné zemetrasenie v Budapešti
17. októbra 2019 - (Štefan Markuš - nazory.pravda.sk)
Fidesz je poraziteľný / Úspešný synergický efekt / Obyvatelia hlavného mesta Maďarska oslavujú historické víťazstvo. Dosiahli ho občania zjednotení okolo charizmatického politika s víziou. Dokázali takmer nemožné. „Získali sme späť naše mesto, a to znamená, že Budapešť bude slobodná a zelená,“ vyhlásil Gergely Karácsony. Po drsnej kampani neočakávaný volebný výsledok treba pripísať všetkým, ktorí pochopili, že úspech sa rodí v spolupráci. Pätina obyvateľov Maďarska sa zjednotila a všetky opozičné strany, od ľavičiarov po krajne pravicový Jobbik, sa zhodli na podpore kandidáta Karácsonya. V komunálnych voľbách u našich južných susedov sa udial neobyčajný zvrat. Synergický efekt, ktorý v politickom boji neraz zlyhal, tentoraz zafungoval. Voliči túžili po zmene a vyskúšali doteraz nevyskúšané. Dokázali, že potenciál celku nie je súčtom potenciálov jednotlivých častí. Účinok spoločného ťahu opozičných síl sa nedá spoľahlivo odhadnúť, môže však znamenať viac ako izolovaná jednotka. Budapešťania predviedli ukážku demokracie. Je zrejmé, že to ešte neznamená konečnú výhru. Socialista Karácsony si to asi uvedomuje a hovorí, že „dnešné víťazstvo len ukazuje cestu, ako ďalej pokračovať a dosiahnuť zmenu. Nepripravujeme sa na vojnu, ale na spoluprácu. Poučením je, že sa nám vyplatilo napísať zmysluplný volebný program. Nestačí v kampani hanobiť protivníka“. Múdre slová nádejného politika. V maďarskej metropole sa na politickej scéne udialo čosi neslýchané. Vieme si niečo podobné predstaviť na Slovensku? Zaujímavá je reakcia tých, čo Budapešť „stratili“. Viktor Orbán vyjadril verejne vďaku doterajšiemu primátorovi Istvánovi Tarlósovi za prácu, ktorú v prospech mesta vykonal. „Vytrhol si Budapešť z krízy a vďačíme ti, že máme také krásne hlavné mesto. Mesto stojí na pevných nohách a sme na to hrdí,“ povedal premiér. Vyslovil však aj ľútosť, že stratil jedného primátora, no na druhej strane „som získal vynikajúceho poradcu“. K pozoruhodným poznatkom volebného úspechu opozície patrí aj to, že podpora Fideszu v najbohatších obvodoch výrazne poklesla. Vládnuca strana zaznamenala úspech iba vo vonkajších, menej rozvinutých obvodoch. Chudobnejší naďalej veria Orbánovi, čo sa dá sociologicky ťažko vysvetliť. Predseda strany Fidesz uznal, že predvolebná kampaň sa priostrila, no bola otvorená, taká, aká do politickej súťaže patrí. „Berieme na vedomie porážku, ale vláda v prospech občanov hlavného mesta je pripravená spolupracovať,“ odkázal novému vedeniu metropoly. Či to vskutku znamená mier zbraní, ukáže až budúcnosť. Zjednotená opozícia získala týmto víťazstvom dôležité body. Pesimistom a nedôverčivým politikom predovšetkým ukázala, že Fidesz je poraziteľný. Budapešť zažila neskutočne agresívnu predvolebnú kampaň. V posledných dňoch akoby sa hlavné mesto pripravovalo na vojnu. Prieskumy verejnej mienky do poslednej chvíle odhadovali, že voľby vyhrá Tarlós, doterajší primátor, ktorý vládol v meste s podporou Orbánovej administratívy deväť rokov. Agentúra Medián ako jediná sa odvážila zverejniť aj možnosti opozície. Predpokladala, že šance Fideszu a opozície sú v pomere 50 : 50. Eufória vypukla v nedeľu večer, keď kandidát vládnucej strany priateľským tónom telefonicky zablahoželal svojmu protivníkovi Karácsonyovi. Bolo to prekvapivé gesto, ktoré z obrazoviek znelo úprimne. Žeby zmena paradigmy na domácej politickej scéne? Uvidíme. Gergely Karácsony sa stáva, neočakávane, novým primátorom Budapešti. Jeho ľavicová koalícia bude mať v zastupiteľstve stabilnú väčšinu v pomere 18 : 15. Navyše je zaujímavé, že porazila Fidesz a získala späť deväť obvodov v hlavnom meste. Strata starostov za vládnucu stranu je veľkým sklamaním pre Orbána. Porážku Fideszu v hlavnom meste najlepšie ilustruje prítomnosť opozičných strán v pridružených mestách, ako sú Pilisvörösvár, Érd, Göd, Százhalombatta, Szentendre, Szigetszentmiklós a Vác. Zásluhu na zisku týchto hlasov má intenzívna práca samotného Karácsonya. Tieto aglomerácie sa pokladajú za „vidiek“, kde je počet registrovaných politických strán a hnutí väčší. Synergický efekt sa objavil silnejšie v tých volebných obvodoch, kde sa opozičná koalícia vytvorila z viacerých politických strán. Výsledky nedeľňajších komunálnych volieb v Budapešti, úspech opozície, Borkaiho škandál v Győri, agresívna predvolebná kampaň Fideszu a spoľahnutie sa na rozdiely medzi preferenciami vidieckych a mestských voličov sú poučením. A to najdôležitejšie? Sebavedomý Fidesz je tiež zraniteľný a poraziteľný. Aj na politickej pôde totiž platí zásada, že „každý chvíľku ťahá pílku“.
Vizionár krásy Martin-Georg Oscitý
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2402649376500691
Maľuje neviditeľné / Umenie aj posolstvo, vízia i výzva / Tajomstvo Zoborského kláštora / „Ľudia sa musia zamyslieť nad hodnotami, ktoré sú trvalé. Umenie má mať nielen estetickú, zábavnú, poučnú a kultúrnu zložku, ale má vplývať na ľudskú dušu a tak sprostredkovávať životnú múdrosť.“
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1-kultura1/1462-vizionar-krasy-martin-georg-oscit-z-mnichova
Krajanský spolok vo Švajčiarsku ukončil činnosť, nemá pokračovateľov
7. októbra 2019 - (tasr)
Krajanských spolkov v zahraničí je po víkende oficiálne menej. V nedeľu 6. októbra ukončilo svoju činnosť Združenie Slovákov vo Švajčiarsku. Informuje o tom web Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSZŽ). K ukončeniu činnosti prišlo na stretnutí v Zürichu, na ktorom si pripomenuli 50. výročie vzniku najväčšieho organizovaného krajanského spolku vo Švajčiarsku. Doterajší členovia združenia, ktoré spojilo komunitu slovenských emigrantov z roku 1968, nemajú pokračovateľov. „Jednoducho niet už v súčasných radoch mladšej a strednej generácie vlastenecky nastavených mladých ľudí - Slovákov žijúcich vo Švajčiarsku či aktuálne migrujúcich ‚Európanov‘, prejavujúcich hlbší záujem o spolkový krajanský život,“ vysvetľuje ÚSZŽ. Úrad zároveň poďakoval všetkým, ktorí v priebehu piatich desaťročí prispeli k rozvíjaniu krajanského života a aktivitám Slovákov vo Švajčiarsku.
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4765/zdruzenie-slovakov-vo-svajciarsku-50-rokov-svojej-cinnosti-ukonci-slavnostou-v-zuerichu-zucastni-sa-na-nej-aj-jan-varso-predseda-uszz
X. stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov v Békešskej Čabe
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4774/na-x-stretnuti-slovenskych-dolnozemskych-ucitelov-v-bekesskej-cabe-aj-jan-varso-predseda-uszz
Po stopách Tirpákov
Cesty za lepším životom doviedli Slovákov počas feudalizmu na rôzne miesta, aj do severovýchodného Maďarska. Práve tam sa pred takmer 270 rokmi nasťahovali Slováci. Volali ich Tirpáci. Zavedieme vás na tirpácky festival, ukážeme vám, kde Tirpáci žili a kam všade sa vďaka svojej usilovnosti a práci dostali. - TA3-video:
https://www.ta3.com/embed/20191008-hw-02d5e199-4e2a-4c32-89e4-7467dba2d519.html
Trpiaci Tirpáci - Tu sa najviac asimilovalo slovenské obyvateľstvo / Níreďháza - Mesto za Tisou založili Slováci:
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/992-nirehaza-mesto-za-tisou-zaloili-slovaci
Békešská Čaba - „Ač klbása jesto, tak šecko jesto!“
https://www.facebook.com/imro.fuhl/posts/2463713497009973
Jesenná prechádzka Senondrejom
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2390681834364112
Zo Srbska ľudia odchádzajú dennodenne
10. októbra 2019 - (Tanjug / rtv.rs)
„Súpis obyvateľstva, ktorý sa bude realizovať v roku 2021 predstaví podrobnejšie informácie o migrácii vysokovzdelaných ľudí z našej krajiny, ale nemyslím si, že situácia bude lepšia, ako pred ôsmimi rokmi“ - uviedla ministerka bez kresla poverená demografiou Slavica Đukićová Dejanovićová. „Súpis obyvateľstva, ktorý sa bude realizovať v roku 2021 predstaví podrobnejšie informácie o migrácii vysokovzdelaných ľudí z našej krajiny, ale nemyslím si, že situácia bude lepšia, ako pred ôsmimi rokmi“ - uviedla ministerka bez kresla poverená demografiou Slavica Đukićová Dejanovićová. Podľa súpisu z roku 2011, v období rokov 2002 až 2011 sa zo Srbska vysťahovalo viac ako 150 tisíc registrovaných občanov Srbska a prieskum kabinetu spomenutej ministerky potvrdil, že sa až tri štvrtiny anketovaných osôb neplánuje do Srbska vrátiť. Situácia v súčasnej dobe je ešte menej priaznivá, keďže Srbsko ľudia opúšťajú dennodenne.
Výzva ÚSŽZ na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2020
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4758/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-dotaciu-na-rok-2020
Vzdelávanie, veda a výskum; kultúra; informácie a médiá / Podpora aktivít zameraných na oblasť posilňovania národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí
Nové súbehy Správy fondov Gábora Bethlena
Správa fondov Gábora Bethlena (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.) vypisuje súbehy na podporu aktivít národností v troch kategóriách:
- na rozpočtovú podporu pre národnostné občianske organizácie na rok 2020 (termín: 1. novembra),
- na rozpočtovú podporu národnostných kultúrnych iniciatív na rok 2020 (termín 1. decembra),
- na rozpočtovú podporu národnostných, etnografických, umeleckých a čitateľských táborov resp. táborov na zachovávanie tradícií v jazykovom prostredí na rok 2020 (termín: 1. decembra).
Podrobné informácie s podrobným rozpisom jednotlivých súbehov a prihlášky nájdete tu:
https://bgazrt.hu/hazai-nemzetisegi-tamogatasok-2020/
Objednajte si Slovenskú kuchyňu!
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2442428925856069
Spoločnosť SlovakUm začiatkom novembra 2019 vydala jedinečnú kuchársku knihu z vlastnej dielne v slovenskom a v maďarskom jazyku. Ide o doplnené vydanie knihy receptov Zoltána Bárkányiho, ktorá vyšla už v dvoch vydaniach v maďarskom jazyku, ale záujem o ňu neprestajne rastie. „Preložili sme recepty, uvarili sme jedlá, vyfotili sme ich a pripravili sme knihu.“ Vyplňte objednávku, aby ste sa dozvedeli, čo je napríklad Čabianske tajomstvo, alebo či sa korytnické jablká jedia alebo pijú.
http://www.oslovma.hu/XXX/KonyhaSK.pdf
Táto knižočka poskytne záujemcovi ochutnávku zo špecialít slovenskej kuchyne a čiastočne z kuchyne slovenskej národnosti žijúcej v Maďarsku. Občania Maďarska na svojich cestách po Slovensku sa radi zastavujú pri motorestoch alebo reštauráciách na tanier kapustnice alebo bryndzových halušiek, ktoré sú najlepšie práve tam, v krajine liptovskej bryndze. Záujem o slovenskú kuchyňu narastá tak vo svete, ako aj u nás, v Maďarsku. Nezisková spoločnosť SlovakUm chce touto kuchárskou knihou uspokojiť zvýšené nároky a ponúka milovníkom kulinárie recepty vyše 250 slovenských jedál.
„Korene slovenskej kuchyne siahajú dole do chudoby a hore do vrcholov. Jej známe atribúty sú jačmeň, proso, zemiaky, kapusta, fazuľa, huby, tvaroh, trochu údeného mäsa, klobása a občas možno pokrivkávajúca ovca. Ale chudobní Slováci všakovako a s dobrým vkusom obmieňali týchto pár ingrediencií. V knihe iba z demikátu nájdeme päť rôznych variácií... Zriedkavá je pôvodná, dobre napísaná, skutočná kuchárska kniha, natoľko zriedkavá, ako je zriedkavá takáto kuchyňa, jedlo, človek a všeličo iné. Ale táto knižočka je dobrá, patrí medzi výnimky, cítiť z nej, že jej autor aj pripravil jedlá, a to s láskou, čo je samozrejmé, veď slovenské jedlá možno iba ľúbiť. Nachádzame tu opisy jedál z mäsa, rýb a hydiny, aby potom milú knižku uzatvorili chutné, sýte, skromné sedliacke dezerty, kapustníky, zemiakové pagáče, šišky s tvarohom či lekvárom. Dobrú chuť!“ Iván Bächer (Népszabadság, 23. júla 1998)
Gymnázium v Báčskom Petrovci - oslavy a hostia
https://slovenskeslovo.sk/zo-zahranicia/2040-gymnazium-v
Zomrel Karel Gott
Fenomenálny spevák, 42-násobný československý a český Zlatý slávik
https://kultura.pravda.sk/hudba/clanok/527835-zomrel-karel-gott/
Štiavnický deň „D“: Dom Deža Hoffmanna, legendárneho fotografa Beatles, okrášli jedinečnú atmosféru mesta nad Trojicou
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/3141/stiavnicky-den-d-dom-deza-hoffmanna-legendarneho-fotografa-beatles-okrasli-jedinecnu-atmosferu-mesta-nad-trojicou
Predseda ÚSŽZ Ján Varšo: S nahromadenou energiou z letných podujatí do krajanského finišu roku 2019!
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4778/jan-varso-s-nahromadenou-energiou-z-letnych-podujati-do-krajanskeho-finisu-roku-2019
Facebook ÚSŽZ posilní komunikáciu úradu s krajanmi i prepojenosť medzi nimi samotnými
28. októbra 2019 - (uszz.sk)
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) sa rozhodol posilniť svoju komunikáciu s krajanmi a tým aj väčšiu frekvenciu informácií o krajanskom svete prostredníctvom podpory sociálnych sietí. V nasledujúcich dňoch a týždňoch si preto, ctení krajania, viac všímajte dianie a zmeny, najmä pridanie tlačidla a banera Facebooku, resp. služby Instagramu či ďalších sociálnych sietí, prostredníctvom ktorých budete môcť zdieľať slovné aj obrazové informácie ÚSŽZ. Už na zakladajúcom zasadnutí Komisie pre médiá a vydavateľskú činnosť Slovákov žijúcich v zahraničí (poradný orgán predsedu ÚSŽZ mal svoje inauguračné stretnutie 24. septembra 2019 v Košiciach) sa praktická potreba a priam nevyhnutnosť podporiť internetové médiá ÚSŽZ (oficiálne webové sídlo www.uszz.sk a zajedno aj informačno-publicistický portál Slovenské zahraničie - www.slovenskezahranicie.sk) sociálnymi sieťami, viedli v debatách jej členov. Zhodli sa na tom, že informačnému rozsahu komunikácie tak medzi ÚSŽZ a krajanmi, ako aj vzájomnej informovanosti krajanov medzi sebou (keďže drvivá väčšina spolkov, organizácií a inštitúcií, najmä však individuálni predstavitelia krajanských komunít komunikujú na sociálnych sieťach) v mnohom napomôže práve zriadenie vybraných sociálnych sietí na webe i portáli ÚSŽZ. Pričom v oboch prípadoch pôjde skôr o reštart, keďže svojho času (od konca roku 2011 do júna 2012) bol Facebook ich súčasťou. Ambíciou každej sociálnej siete - a týmto trendom a zároveň aj motiváciou sa budeme principiálne riadiť aj v ÚSŽZ - by malo byť predovšetkým šírenie hodnoverných, overených, objektívnych a dobrej veci prospešných informácií. Bez nánosu bulvárneho populizmu, podpásovej rétoriky, predpojatosti, vzájomného osočovania, škandalizovania či iných neetických postupov návštevníkov facebookovej stránky či „fanúšikov” zdieľajúcich informácie z Facebooku webovej stránky ÚSŽZ a portálu Slovenské zahraničie. Facebook na webe ÚSŽZ (s akcentom na informačný a spravodajský charakter prezentovaných či zdieľaných materiálov), ako aj na portáli Slovenské zahraničie (tu aj s presahom na mienkotvorný aspekt) si bude ctiť nestrannosť. Hoci istý druh podprahových animozít a názorových neporozumení i nedorozumení medzi krajanmi samotnými dočista nepominul (ak ale majú vecný, obsahový, tematický a najmä krajanskú problematiku inšpirujúci, posúvajúci a obohacujúci zámer a náboj, prirodzene, nič proti podobným názorom, postrehom a pohľadom...), sme presvedčení, že Slováci žijúci v zahraničí, ako aj ich priatelia na Slovensku a všade inde vo svete, snahu ÚSŽZ byť ešte viac na pulze krajanského diania, privítajú. A teda oceňujúc príležitosť „mediálneho priestoru v stope času”, si dovoľujeme vysloviť prianie, že v tomto duchu - či už ako autori samotných informácií, alebo ich zdieľaním a ďalším šírením v internetovom krajanskom prepojení - návštevníci Facebooku ÚSŽZ prispejú k často proklamovanej snahe o krajanskú spolupatričnosť, súdržnosť a vzájomnú žičlivosť. Skromne si aj preto želáme, aby sa stali našou dennodennou súčasťou a svojou účasťou na Facebooku ÚSŽZ - či už na oficiálnej webovej stránke úradu alebo na publicistickom portáli Slovenské zahraničie - vložili svoj intelektuálno-mediálny diel na prospech slovenskosti a slovenského krajanského sveta. My vám, milí naši krajania, vopred za túto vašu súčinnosť, priazeň a vzájomnú podporu, ďakujeme.
Komisia pre médiá a vydavateľskú činnosť Slovákov žijúcich v zahraničí
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4775/komisia-pre-media-a-vydavatelsku-cinnost-slovakov-zijucich-v-zahranici-bola-ustanovena-na-inauguracnom-zasadnuti-v-kosiciach
Slová a vnemy z národnostných médií sú zhmotnením slovenského ducha i nádejí
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/94/slova-a-vnemy-z-narodnostnych-medii-su-zhmotnenim-slovenskeho-ducha-i-nadeji
Deň slovenských novinárov v Maďarsku v tvorivej atmosfére pod Pilíšom
26. septembra 2019 - (Ľudo Pomichal - uszz.sk)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2383495241749438
Patrí sa uctiť vypovedané, oceniť napísané a pochváliť zobrazené, ak svojim myšlienkovým posolstvom a motivačným dopadom nielen informačne obohacuje, ale vytvára aj mobilizujúcu inšpiráciu tak pre priamych čitateľov, poslucháčov či divákov pohrúžených do médií slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku, ako aj pre celú slovenskú komunitu od Pilíša cez Novohrad, Zemplín až po šíru Dolnú zem. Tak sa stalo aj 4. októbra 2019, teda v deň, keď si Slovač v Maďarsku na počesť výročia vyjdenia prvého čísla Ľudových novín, týždenníka Slovákov v Maďarsku (1957), pripomína silu mediálneho slova spojeného so životom, všednosťou i sviatočnosťou v príbehoch a prejaveniach sa našich krajanov pod pravým brehom Dunaja.
V tomto roku si krajanská verejnosť a pracovníci slovenských národnostných médií v Maďarsku (redaktori, moderátori, publicisti, fotografi a reportéri) pripomenuli už 62. výročie vzniku Ľudových novín (vlani v Békešskej Čabe 35. výročie publicistického formátu TV Domovina), ktoré sú spoľahlivým informátorom slovenskej menšiny o aktivitách Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ako aj miestnych samospráv, slovenských vzdelávacích a výskumných inštitúcií, spolkov, občianskych združení, a organizácií, najmä však dôkladným sprostredkovateľom všetkého, čím Slováci v Maďarsku najmä v kultúrno-spoločenskej oblasti žijú.
Na tvorivom dni pri príležitostí Dňa slovenských novinárov v Maďarsku sa v Stredisku pilíšskych Slovákov v obci Mlynky zúčastnili zástupcovia médií Slovákov v Maďarsku (celý redakčný kolektív Ľudových novín, ako aj tvoriví redaktori MTV - TV Duna, ktorí sa podieľajú na vysielaní publicistickej relácie v slovenskom jazyku TV Domovina), predstavitelia kľúčových inštitúcií (Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku - Katarína Király), Nezisková organizácia SlovakUm, ktorá „Ľudovky“ vydáva - konateľ Imrich Fuhl) a ďalší predstavitelia slovenskej menšinovej pospolitosti, ktorí prikladajú ruku i inšpiratívny duch k rozvíjaniu slovenskosti a zachovávaniu kultúrneho dedičstva, ako aj hostia. Pozvanie na „novinársky deň“ pod babím letom dýchajúci Pilíš prijali Pavol Hamžík, veľvyslanec SR v Maďarsku, ako aj Ildikó Síposová, riaditeľka Slovenského inštitútu v Budapešti.
V úvodnom slove šéfredaktorka Ľudových novín Eva Fábiánová privítala hostí, predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková ozrejmila prítomným dôležitosť slovenského slova v Maďarsku pre slovenskú menšinu nielen v rámci informovania a organizovania krajanského života prostredníctvom médií, ale aj pre význam týchto médií (týždenník Ľudové noviny, televízny formát TV Domovina, slovenské vysielanie Rádia Segedín, ako aj tradičná kalendárová tvorba - Náš kalendár, Čabiansky kalendár ) v oblasti zachovania a rozvíjania slovenského jazyka v prostrediach, v ktorých žijú v Maďarsku Slováci. Obzvlášť, ako poznamenala, je váha médií, najmä týždenníka Ľudové noviny, dôležitá v mobilizácii slovenskej menšiny v politicko-spoločenskom dianí v Maďarsku (v týchto dňoch tomu tak bolo pred komunálnymi a zajedno aj národnostnými voľbami), ktoré okrem občianskej angažovanosti Slovákov v Maďarsku zrkadlí aj ich životný záujem o „slovenskú vec“ - teda o súčasnosť a budúcnosť Slovače v Maďarsku, jej životaschopnosť, možnosti ďalšieho rozvoja. Premenené „na drobné“ - sebauvedomovanie sa v schopnosti a ambíciách jednotlivca z rodiny našej národnostnej menšiny chcieť byť Slovákom v Maďarsku a slovenskú reč (skrze ňu predsa najviac možno prejaviť úctu k svojim predkom!) a slovenskosť v jej rozmanitých prejavoch nielen v sebe pestovať, ale aj ďalej šíriť. Pričom, prirodzene, v jej večitom fundamente - vlastnej rodine!
Vážnosť slovenským národnostným médiám v Maďarsku vo svojom príhovore zdôraznil aj veľvyslanec SR v Maďarsku Pavol Hamžík, ktorý o. i. vyjadril ochotu a spoluúčasť MZVaEZ a ZÚ Budapešť aj v súčinnosti s ÚSŽZ v rámci komunikácie s verejnoprávnou inštitúciou RTVS o možnom ďalšom hľadaní alternatívneho spôsobu ako sprístupniť slovenskej menšine v Maďarsku, ale aj iným krajanským komunitám vo svete, možnosť sledovania televíznych programov verejnoprávnej RTVS. V následnej diskusii k tejto téme predstavitelia ÚSŽZ informovali o. i. o tom, že problematika verejnoprávnosti médií v SR vo vzťahu ku krajanom (RTVS a TASR) bude zahrnutá aj v novej Koncepcii politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na roky 2021-2025.
V tvorivo-pracovnej časti programu Dňa slovenských novinárov v Maďarsku odzneli tri odborné prednášky. Konateľ spoločnosti SlovakUm s. r. o. Imrich Fuhl vystúpil s témou „Verejnoprávnosť a slovenské médiá“, publicista a pracovník Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pre oblasť médií a člen Redakčnej rady Ľudových novín Ľudo Pomichal prispel tematickým pohľadom nadpísaným titulom „Čo znamená byť národnostným novinárom?“, kým jazykový redaktor týždenníka Ľudové noviny a spravodajca Slovenského rozhlasu RTVS Gregor Martin Papucsek účastníkov podujatia oslovil prostredníctvom Evy Fábiánovej, šéfredaktorky ĽN (G. M. Papucsek sa ospravedlnil organizátorom za neúčasť pre iné pracovné povinnosti v Slovenskom rozhlase RTVS) s témou „Jazyk národnostných novinárov“.
Všetky príspevky aj s následnou debatou o možnostiach pretvárania odznejúcich myšlienok do reálnych pohnútok samotných tvorcov v slovenských médiách v Maďarsku priniesli pozitívnu výmenu názorov, čo sa prejavilo v typicky bezprostrednej atmosfére príznačnej pre podobné podujatia a stretnutia žurnalistov.
X X X
Noviny, časopisy, rozhlas a televízia, ako aj internetové formáty, sú dôsledným zapisovateľom, pozorovateľom, kritikom, ale aj kolektívnym informátorom, agitátorom, propagátorom a organizátorom krajanského života - vrátane zachovávania slovenského jazyka a slovenskosti v prostrediach slovenskej menšiny v Maďarsku. CSSM a všetky národnostné inštitúcie Slovákov v Maďarsku s podporou domovskej krajiny, ako aj SR - prostredníctvom grantového systému ÚSŽZ - vytvárajú maximálne možné podmienky (finančné i morálne), aby sa skrze ne motivovala a rozvíjala slovenská menšina v Maďarsku.
Zajedno vo svojich ambíciách proklamujú tieto médiá (Ľudové noviny, TV Domovina, Rádio a televízia Segedín - vysielanie v slovenskom jazyku, kalendárová tvorba - ročenky Náš kalendár a Čabiansky kalendár) aj výchovno-vzdelávací, poznávací, kultúrno-estetický a sociálno-duchovný aspekt, pričom v prostrediach národnostných menšín - a Maďarsko v tomto nie je výnimkou - vystupuje do popredia fenomén slovenského jazyka. Slovákov. Slováci v Maďarsku si ho uchovávajú (napriek historickým priekom stáročí, netolerancii až hegemónii väčšinového maďarského národa aj v 20. storočí poznačenom viacerými vlnami maďarizácie a štátom riadenej asimilácie Slovákov v Maďarsku!) v neľahkom sociálno-kultúrnom a jazykovom prostredí pozvoľna žičiacemu „nevzopreniu sa prirodzenej presile”.
Úprimne tvorcom v národnostných médiách Slovákov v Maďarsku želáme, aby v s príslovečným fortieľom, odhodlaním a elánom vytrvali vo svojom úsilí obrodzovať a posilňovať slovenskosť ďalšie desaťročia na radosť nielen všetkých Slovákov v Maďarsku, ale aj ich úprimných priateľov, priaznivcov a podporovateľov na Slovensku!
Deň slovenských novinárov v Maďarsku 2018 v Békešskej Čabe
https://www.uszz.sk/sk/den-slovenskych-novinarov-v-madarsku-v--znameni-35-rokov-tv-relacie-domovina
Oslavy 60. jubilea vzniku Ľudových novín v októbri 2017 v Mlynkoch
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2437/ludove-noviny---jediny-slovensky-tyzdennik-v-madarsku-vychadzaju-60-rokov
V Košiciach sa na 17. ročníku Tvorivej školy žurnalistiky ÚSŽZ zišli krajanskí televízni a rozhlasoví redaktori, kameramani, publicisti a tvorcovia nových médií
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4756/slovom-i-obrazom-v-kosiciach-sa-na-17-rocniku-tvorivej-skoly-zurnalistiky-uszz-zisli-krajanski-televizni-a-rozhlasovi-redaktori-tvorcovia-a-editori-novych-medii
Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=2368314449934184
Stretnutie krajanských žurnalistov v Košiciach v relácii REGINA na STV2 RTVS
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/200450 (od 29:20 do 34:35 minúty)
Slovenská mozaika s Ľudom Pomichalom o krajanskej „žurškole“ v Košiciach
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-publicistom-novin%C3%A1rom-%C4%BEudov%C3%ADtom-pomichalom
Brusel - Ministri vypočúvali maďarskú delegáciu kvôli právnemu štátu
Rada neprijala žiadne hodnotenie, ani nerozhodla o ďalšom postupe. Frans Timmermans navrhuje, aby si ministri pozvali aj zástupcov medzinárodných organizácií, ktoré stav v Maďarsku vyhodnocovali. Ubezpečuje, že aj keď sa sám posúva k inému portfóliu, téma vlády zákona nikam neodchádza.
https://euractiv.sk/section/spolocnost/news/ministri-vypocuvali-madarsku-delegaciu-kvoli-pravnemu-statu/
Fidesz si za predsedu na zjazde opäť zvolila Viktora Orbána
http://www.teraz.sk/zahranicie/zjazd-vladnej-strany-fidesz/421294-clanok.html
Maďarsko má plné zuby Orbánovho režimu, reagovala DK na zjazd Fideszu
Demokratická koalícia kritizovala Orbána za prejav po jeho znovuzvolení na zjazde Fideszu, v ktorom mal premiér a predseda strany dať jasne najavo, že z tragického stavu krajiny nič nevníma.
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-ma-plne-zuby-orbanovho-rez/421325-clanok.html
Boj kandidátov na starostu Budapešti je vyrovnaný
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-boj-kandidatov-na-starostu-b/421092-clanok.html
V Budapešti sa tisíce pripojili ku globálnemu klimatickému štrajku
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-budapesti-sa-tisice-pripojili-ku-glo/421064-clanok.html
Europarlamentný výbor definitívne odmietol kandidátov na eurokomisárov z Rumunska a Maďarska
Podľa výboru európskeho parlamentu nesplnili nominanti Maďarska a Rumunska potrebné očakávania. Šéfka budúcej eurokomisie von der Leyen bude musieť požiadať vlády v Budapešti a Bukurešti o vymenovanie nových kandidátov.
https://euractiv.sk/section/all/news/europarlamentny-vybor-definitivne-odmietol-kandidatov-na-eurokomisarov-z-rumunska-a-madarska/
Orbán trvá na tom, aby Trócsányi bol komisárom EK, má však aj plán B
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-trva-na-tom-aby-trocsanyi-bol/420975-clanok.html
Orbán prijme premiéra Fínska. Amnesty Rinneho vyzýva, aby ho nešetril
V liste ho Amnesty žiada, aby sa s Orbánom porozprával o stave súdnictva v krajine, o zámere maďarskej vlády modifikovať ústavu, ale aj o sérii útokov budapeštianskeho kabinetu voči občianskej sfére.
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-prijme-premiera-finska-amnesty/421398-clanok.html
Zástupcovia krajín povodia Tisy, vrátane SR, sa dohodli na spolupráci
26. septembra 2019 - (tasr)
Spolupráca krajín z povodia Tisy má z pohľadu využitia hospodárskych výhod tejto rieky i s ohľadom na lepšiu a odbornejšiu prípravu na núdzové situácie mimoriadny význam, povedal vo štvrtok v Budapešti maďarský minister vnútra Sándor Pintér po podpísaní dohody o spolupráci Maďarska, Rumunska, Srbska, Slovenska a Ukrajiny. Podľa agentúry MTI zástupcovia uvedených krajín zodpovední za vodné hospodárstvo podpísali aktualizované Memorandum o porozumení k spolupráci krajín povodia Tisy, aby tak potvrdili svoj záväzok dosiahnuť udržateľné vodohospodárstvo na tomto povodí. Účastníci schôdzky súčasne schválili aj Integrovaný plán hospodárenia v povodí Tisy. Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vladimír Novák vyjadril presvedčenie, že schválený plán prispeje k zlepšeniu kvality vôd rieky, k rastu kvality života obyvateľstva povodia, pritom ale napomôže aj k prispôsobeniu sa vplyvom klimatických zmien. Pintér ako príklad pripomenul projekt JoinTisza, v rámci ktorého maďarskí experti okrem iného vypracovali riešenie na zlepšenie kvality vody na maďarskom toku Tisy v hodnote 4,3 milióna eur, súčasťou ktorého je aj zníženie znečistenia rieky PET fľašami a komunálnym odpadom. Rumunský minister vodného hospodárstva a lesníctva Ioan Denes podotkol, že najväčšia časť povodia Tisy sa rozprestiera na území jeho krajiny, preto Rumunsko nesie veľkú zodpovednosť v zachovaní kvality vôd rieky, ako aj v ochrane proti povodniam. „Zaväzujeme sa pokračovať v spoločnom uvažovaní a v realizácií projektov,” zdôraznil rumunský šéf rezortu. Podľa srbského štátneho tajomníka ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva Zeljka Radoševiča Integrovaný plán hospodárenia v povodí Tisy má pre Srbsko mimoriadny význam, pretože táto krajina sa nachádza na spodnej časti povodia Tisy. Radoševič vyjadril snahu Srbska intenzívne spolupracovať s partnerskými krajinami povodia Tisy, aby tak bola zabezpečená patričná kvalita vody pre ďalšie generácie. Veľvyslanec Ukrajiny v Maďarsku Ljubov Nepop zdôraznil, že treba pokračovať v spolupráci tak, aby sa zlepšila výmena skúseností, informácií a partnerských vzťahov krajín povodia Tisy.
V Budapešti zatvoria na noc podchody a zvýšia kapacitu útulkov
Ľudia bez domova využívajú podchody na prenocovávanie aj napriek zákazu.
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-budapesti-zatvoria-na-noc-podchody-a/420780-clanok.html
Pod prevrátenou preliezačkou zahynulo dievčatko, dve deti sa zranili
Záchranári sa dlho pokúšali oživiť dieťa, avšak neúspešne. Dve ľahšie zranené deti previezli do nemocnice, povedal hovorca maďarských záchranárov Pál Győrfi.
http://www.teraz.sk/zahranicie/pod-prevratenou-preliezackou-zahynulo/420895-clanok.html
Kövér je po nevoľnosti počas letu vládnym špeciálom SR v poriadku
http://www.teraz.sk/slovensko/kover-je-po-nevolnosti-pocas-letu-vl/420493-clanok.html
Maďarská centrálna banka ponechala úrokové sadzby nezmenené
MNB oznámila, že hlavná úroková sadzba zostáva na úrovni 0,90 %. Kľúčová sadzba sa naposledy zmenila v máji 2016, keď klesla o 15 bázických bodov.
http://www.teraz.sk/ekonomika/madarska-centralna-banka-ponechala-u/420361-clanok.html
Nezamestnanosť za tri mesiace v Maďarsku bola na stabilnej úrovni
http://www.teraz.sk/zahranicie/nezamestnanost-za-tri-mesiace-v-madars/421047-clanok.html
V Debrecíne môžu začať s výstavbou závodu automobilky BMW
http://www.teraz.sk/ekonomika/v-madarskom-debrecine-mozu-zacat-s/420309-clanok.html
Szijjártó rokoval s Lavrovom o návšteve Putina v Budapešti
http://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-rokoval-s-lavrovom-o-navst/420661-clanok.html
Szijjártó: OSN nemá nabádať k migrácii, ale snažiť sa zachovať mier
Maďarský minister zdôraznil, že Maďarsko urobí to, čo by mala urobiť OSN: ochráni svojich občanov i hranice, ktoré sú súčasne aj hranicami Európy.
http://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-osn-nema-nabadat-k-migr/420970-clanok.html
Maďarská armáda nakúpi vrtuľníky, tanky i delostrelecké zbrane
Minister obrany Tibor Benkő spresnil, že transportné lietadlá, ktoré nakúpili pre armádu, využívajú na prevoz ústavných činiteľov iba na sedem až osem percent; väčšinou slúžia na transport vojakov.
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-armada-nakupi-vrtulniky/420157-clanok.html
Učiteľskí odborári v Maďarsku sú nespokojní, pohrozili štrajkom
Podpredseda PSZ pri otvorení školského roka začiatkom septembra povedal, že situáciu v maďarskom verejnom školstve charakterizujú preťažení pedagógovia, nízke platy a obrovský nedostatok učiteľov.
http://www.teraz.sk/zahranicie/ucitelski-odborari-su-nespokojni/420075-clanok.html
Orbán: Maďarsko stojí na pôde kresťanskej demokracie, nie liberalizmu
https://svet.sme.sk/c/22224252/orban-madarsko-stoji-na-pode-krestanskej-demokracie-nie-liberalizmu.html
Orbán: Západné krajiny sú unavené z rozširovania EÚ
Orbán zároveň obvinil staré členské krajiny z toho, že využívajú nových členov bloku ako obetných baránkov a zvaľujú na nich vinu za svoje vlastné problémy.
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-zapadne-krajiny-su-unavene-z/418409-clanok.html
V Orbánovej vláde je viac dôchodcov než žien
http://www.teraz.sk/zahranicie/napihu-v-orbanovej-vlade-je-viac-do/417900-clanok.html
Orbán v Ríme: Prevaha ľavicových médií sa v Maďarsku skončila
V súčasnosti podľa Orbána už v Maďarsku nie je možné v médiách písať eurohlúposti, pretože na druhý deň konzervatívna tlač napíše, že je to nezmysel.
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-v-rime-prevaha-lavicovych-me/420024-clanok.html
Zomrel známy spisovateľ a disident György Konrád
V roku 1969 vyšiel Konrádovi jeho prvý román Kurátor. Do konfliktu so štátnou mocou sa dostal po tom, čo mu vyšla kritická filozofická štúdia Cesta inteligencie k triednej moci (1974).
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-zomrel-spisovatel-a-disident/418456-clanok.html
Valné zhromaždenie CSSM má za sebou úspešných päť rokov
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/28074-vz-cssm-ma-za-sebou-uspe-n-ch-pa-rokov
Slovenské inšpirácie zo Senváclavu
http://vusm.slovaci.hu/images/fileadmin/kutato/ekonyv/0083c.pdf
Pilisszentlászló (16-09-2019) - Foto:
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2341824022583227
E-knihy Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku
http://vusm.slovaci.hu/sk/kiadvanyok/2019-01-24-11-39-51
https://www.facebook.com/imro.fuhl/posts/2420411511340172
AD 90 - Oslavy v Pilíšskej Čabe
Pobočka Zväzu Slovákov v Maďarsku a Slovenská samospráva v Pilíšskej Čabe oslávili 90. narodeniny miestneho dvojjazyčného básnika Antona Drevenku
https://www.facebook.com/imro.fuhl/posts/2424400910941232
Univerzálny majster
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/27299-na-slovi-ko-s-antonom-drevenkom
Slovenské dedinky okolo Pilíša
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/162-literatura2-literatura2/1352-anton-drevenka-slovenske-dedinky-okolo-pilia
Szlovákok Piliscsabán
http://csabakor.hu/csaba-kor_hirek/drevenka-antal-szlovakok-piliscsaban/
Túžba po speve
https://www.facebook.com/oslovma/videos/860072344091743/
Súťaž vo varení halušiek vo Veňarci
V novohradskom Veňarci 14. septembra 2019 už po šestnástykrát usporiadali súťaž vo varení halušiek (strapačiek) zo surových zemiakov, ktorú sprevádzal bohatý kultúrny program. Na obnovenom prírodnom javisku vystúpili členovia miestnych folklórnych súborov, speváci a tanečníci z okolitých dedín a zo Slovenska.
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=2339570552808574
Trdelník by malo vyrábať len Záhorie. No pečú ho aj v Prahe či Budapešti
https://www.aktuality.sk/clanok/724868/trdelnik-by-malo-vyrabat-len-zahorie-no-pecu-ho-aj-v-prahe-ci-budapesti/
Londýn strednej Európy: Budapešť ponúka históriu, prírodu aj kvalitné služby
https://www.aktuality.sk/clanok/724257/vitajte-v-londyne-strednej-europy-budapest-ponuka-historiu-prirodu-aj-kvalitne-sluzby/
42. ročník Festivalu slovenského dedičstva v New Jersey
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4757/prezidentka-sr-zuzana-caputova-na-42-rocniku-festivalu-slovenskeho-dedicstva-v-new-jersey-ocenila-tradicie-i-slovencinu-v-krajanskej-komunite
Storočnica Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4759/slovaci-v-srbsku-a-na-dolnej-zemi-oslavuju-storocnicu-gymnazia-jana-kollara-v-bacskom-petrovci-najstarsej-vzdelavacej-institucie-krajanov-vo-svete
XIII. medzinárodný tanečný festival a balet gala v meste Pécs
https://www.mzv.sk/web/sibudapest/spravy/-/asset_publisher/qUcjGk6Falrh/content/xiii-medzinarodny-tanecny-festival-a-balet-gala-v-meste-pecs/10182
Otvorenie výstavy Petra Lehockého v Slovenskom inštitúte Budapešť
https://www.mzv.sk/web/sibudapest/spravy/-/asset_publisher/qUcjGk6Falrh/content/otvorenie-vystavy-petra-lehockeho-v-slovenskom-institute-budapest/10182
Vystúpenie folklórneho súboru Karpaty na Pozsonyi Pikniku v Budapešti
https://www.mzv.sk/web/sibudapest/spravy/-/asset_publisher/qUcjGk6Falrh/content/vystupenie-folklorneho-suboru-karpaty-na-pozsonyi-pikniku-v-budapesti/10182
Medzinárodný festival a výstava komiksov na ostrihomskom kráľovskom hrade
https://www.mzv.sk/web/sibudapest/spravy/-/asset_publisher/qUcjGk6Falrh/content/medzinarodny-festival-a-vystava-komiksov-na-ostrihomskom-kralovskom-hrade/10182
Premietanie filmu Postřižiny v Budapešti za účasti herečky Magdy Vášáryovej
https://www.mzv.sk/web/sibudapest/detail/-/asset_publisher/bZtjMy3iNwbo/content/premietanie-filmu-postriziny-v-budapesti-za-ucasti-herecky-magdy-vasaryovej/10182
Futbalový zápas Maďarsko - Slovensko
Slováci v Budapešti vyhrali 2:1
http://www.teraz.sk/sport/fotofutbalisti-sr-odcinili-v-madarsku/417534-clanok.html
Slováci v kľúčovom zápase porazili Maďarov a z Budapešti si odnášajú tri body
https://sport.sme.sk/c/22207748/online-madarsko-slovensko-euro-2020-me-futbal-live-nazivo.html
Slovenský starosta hrdinom: Ako som v Budapešti bránil našu vlajku
„Nemôžem dovoliť kadekomu, aby prekrýval slovenskú vlajku maďarskou!“
https://www.cas.sk/clanok/882512/slovensky-starosta-hrdinom-ako-som-v-budapesti-branil-nasu-vlajku/
Veľvyslanectvo SR v Budapešti evidovalo žiadosť fanúšikov o asistenciu
http://www.teraz.sk/slovensko/velvyslanectvo-v-budapesti-evidovalo-/417679-clanok.html
Obrátená vlajka Slovenska či vypískaná hymna. Je to hanba, reagujú „sokoli“
https://sport.aktuality.sk/c/411796/euro-2020-madarsko-slovensko-kvalifikacia-video-obratena-vlajka-slovenska-ci-vypiskana-hymna-je-to-hanba-reaguju-sokoli/
Vulgárne protislovenské šály predávali pred štadiónom v Budapešti
Prečiarknutý slovenský znak a nad ním nápis h*ovno...
https://www.cas.sk/clanok/882142/mozu-sa-hanbit-pred-stadionom-v-budapesti-predavali-taketo-vulgarne-protislovenske-saly/
SFZ reaguje na sektor hostí v Budapešti: Všetci ľudia boli občania Slovenska
https://sport.aktuality.sk/c/411847/sfz-reaguje-na-sektor-hosti-v-budapesti-vsetci-ludia-boli-obcania-slovenska/
Pre piskot ani nepočul hymnu. Mak: Namotivovala nás už rozcvička
https://futbal.pravda.sk/reprezentacia/clanok/525333-pre-piskot-ani-nepocul-hymnu-namotivovala-nas-uz-rozcvicka-vravi-mak/
Maďari vypískali slovenskú hymnu, sektor so Slovákmi museli rozdeliť policajným kordónom
https://profutbal.sk/clanok/236831-video-madari-vypiskali-slovensku-hymnu-zamiesali-sa-aj-do-sektoru-hosti
V Trnave pískali Slováci pri tónoch maďarskej hymny - Sme si kvit
https://sport.aktuality.sk/c/411777/komentar-slovensko-madarsko-sme-si-kvit/
Maďarská polícia začala po zápase so SR stíhať dvoch fanúšikov
http://www.teraz.sk/sport/madarska-policia-zacala-po-futbalovo/417832-clanok.html
Zmena v slovenskej zostave
http://www.teraz.sk/sport/futbal-me-kval-hapal-naznacil-zmenu-v/417296-clanok.html
Maďari veria fanúšikom
http://www.teraz.sk/sport/futbal-me-kval-madari-sa-spoliehaju/417292-clanok.html
Slováci sa po facke od Chorvátov pokúsia v Budapešti o reparát
http://www.teraz.sk/sport/futbal-me-kval-slovaci-po-facke-od-ch/417234-clanok.html
Vyžrebovali čísla kandidátok pre voľby národnostných menšín
10. septembra 2019 - (tasr)
Národná volebná komisia (NVB) 10. septembra v Budapešti vyžrebovala poradové čísla kandidátok do volieb do národnostných samospráv v rámci októbrových komunálnych volieb. Komisia zaevidovala 19 národnostných kandidátskych listín, pričom poradie kandidátok žrebovala v prípade deviatich národností. Štyri národnosti - bulharská, nemecká, slovenská a slovinská - si zostavili iba po jednom zozname kandidátov, preto im NVB pridelila poradové číslo 1. Poradové čísla slúžia na zaradenie kandidátok jednotlivých nominujúcich organizácií na celoštátny hlasovací lístok. Národnostní voliči budú v komunálnych voľbách 13. októbra voliť súčasne poslancov miestnej, župnej, budapeštianskej a celoštátnej národnostnej samosprávy.
Na dvojitú identitu sú hrdí
Hoci po slovensky najmladšia generácia dokonale nevie, na slovenské korene nezabúdajú. Slovenské deti z Maďarska sa každoročne vracajú na Slovensko, aby si pripomenuli svoj pôvod a reč. Biblický mládežnícky tábor im to umožňuje už dvadsiaty piaty rok. / Srdce majú rozdelené na dve polovice - jedna patrí Slovensku, druhá Maďarsku. / Väčšina detí navštevuje hlavne maďarské školy. Slovenčinu sa učia ako cudzí jazyk. / Slovenčina aj cez futbal / Leto bez tábora sa neráta / Vzťah k Slovensku neslabne / „Tá monarchia je dodnes v Maďarsku prítomná, či to uznávame, alebo nie.“
https://www.katolickenoviny.sk/reportaz/category/reportaz/article/na-dvojitu-identitu-su-hrdi.xhtml
Uhorský Ústavopis (1872)
Nauka o právach a povinnosťach občanských pre počiatočné, opakovacie a mešťanské školy, učiteľské prípravovny a pre pospolitý ľud v Uhorsku.
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/10681-uhorsky-ustavopis-z-roku-1872
Program Slovenského inštitútu v Budapešti
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.pdf
Sídlo inštitútu: 1088 Budapešť, Rákóczi út 15. ● Otváracia doba: pondelok - štvrtok 10-16, piatok: 10-14 ● https://www.facebook.com/sibudapest ● www.mzv.sk/sibudapest ● si.budapest@mzv.sk ● Telefón: (+36 1) 327 4000
Pozvánky - Podujatia - Predbežne - Aktuality
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/151-aktuality3-aktuality3/1448-pozvanky-podujatia-predbene-aktuality
Čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi?
http://dikda.eu/category/100-rocne-noviny/
Buďte stálym čitateľom jediných slovenských novín v Maďarsku!
Čítajte a rozširujte! / Ľudové noviny do každej rodiny!
www.oslovma.hu/XXX/LudNovOb.pdf / http://www.luno.hu/redakcia-impressum
Ľudové noviny / Týždenník Slovákov v Maďarsku
51-52/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019b/51-52-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2569862993112661
50/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019b/50-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2552978491467778
49/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019b/49-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2538808692884758
48/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019b/48-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2524105924355035
47/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019b/47-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2508476192584675
Príloha Ľudových novín - týždenníka Slovákov v Maďarsku (47/2019)
http://www.luno.hu/images/pdf/2019b/47-2019-priloha.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2516729938425967
46/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019b/46-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2492181807547447
45/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019b/45-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2476677565764538
44/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019b/44-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2460776144021347
43/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019b/43-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2446021465496815
42/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019b/42-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2435264466572515
41/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019b/41_2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2417071521725143
Príloha Ľudových novín - týždenníka Slovákov v Maďarsku (40/2019)
http://www.luno.hu/images/pdf/2019b/40-2019-priloha.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2403487629750199
40/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019b/40-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2399546593477636
39/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019b/39-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2385661698199459
38/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019b/38-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2371741919591437
37/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019b/37-2019.pdf
https://www.facebook.com/imro.fuhl/posts/2438703659510957
36/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019b/36-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2346034692162160
35/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/35-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2333122643453365
34/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/34-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2322217231210573
Historický kalendár
1. septembra
Štátny sviatok Slovenskej republiky - Deň Ústavy SR
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava_Slovenskej_republiky_%281992%29
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1016817045083938/?type=3&theater
2. septembra 1926
sa narodil národnostný politik a diplomat Juraj Bielik - Z Békešskej Čaby do Budapešti, Bratislavy a Prahy - Antifašistický front Slovanov / Zväz Slovanov v Maďarsku / Zväz demokratických Slovákov v Maďarsku - „Robili sme čo sa dalo, často aj napriek zákazom...”
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1365-vznamna-osobnos-slovakov-v-maarsku-juraj-bielik-1926-2008
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1009744329124543
6. septembra 1828
Zomrel v Príbelciach evanjelický kňaz, historik, národovec a prírodovedec Daniel Petian.
Otec vrchov novohradských
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/960-juraj-natan-petian-otec-vrchov-novohradskch
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1020650244700618/?type=3&theater
12. septembra 1855
v Békešskej Čabe zomrel Ján Haan, popularizátor prírodných vied a nových metód v poľnohospodárstve
Vyorali hlboké dolnozemské brázdy
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1127-haanovci-vyorali-hlboke-dolnozemske-brazdy
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1025966714168971/?type=3&theater
13. septembra 1831
Zomrel v Ostrihome kardinál Alexander Rudnay, uhorský prímas a veľký podporovateľ slovenských emancipačných (jazykových a kultúrnych) snáh. Narodil sa 4. 10. 1760.
„Slovák som, a keby som bol i na stolci Petrovom, Slovákom zostanem.“
Ostrihomskú baziliku dal postaviť Slovák
http://www.cas.sk/clanok/284286/arcibiskup-a-kardinal-alexander-rudnay-ostrihomsku-baziliku-dal-postavit-slovak.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/824223831009928
15. septembra
Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorú pápež Pavol VI. vyhlásil v roku 1966 za hlavnú Patrónku Slovenska.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sedembolestn%C3%A1_Panna_M%C3%A1ria
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1028197763945866/?type=3&theater
17. septembra 1891
Zomrel vo Viedni fyzik, matematik a vynálezca v oblasti fotografie Jozef Maximilián Petzval. Ako prvý exaktne vypočítal konštrukciu fotografického portrétneho a krajinárskeho objektívu, objavil zákony, ktorými sa riadi optika a urobil matematický výpočet korekcie optických sústav. Narodil sa 6. 1. 1807 v Spišskej Belej.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Maximili%C3%A1n_Petzval
J. M. Petzval žil v XI. obvode Budapešti (v Novom Budíne), kde je po ňom pomenovaná ulica a nachádza sa tu aj pamätná tabuľa. - „Podmanil som svetlo, mám ho v hrsti, ale na svete je ešte stále veľa tmy.“
http://snn.sk/teraz_sk_99732/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/826108894154755
17. septembra 1861
Zomrela v Budapešti grófka Terézia Brunšviková (Brunswicková), organizátorka detských opatrovní a ženského hnutia. Bola zakladateľkou prvej dievčenskej priemyselnej školy v Uhorsku, propagátorka polytechnickej výchovy žien. Rozvinula zásady, obsah a metódy predškolskej výchovy škótskeho pedagóga S. Wilderspina. Narodila sa 27. 7. 1775 v Bratislave.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/826105327488445/?type=1
19. septembra 1953
v Bratislave umrel Ľudovít Jaroslav Hrdlička (narodil sa 15. 3. 1873 v Nadlaku) - Vynikajúci obranca národnostných práv dolnozemských Slovákov / Tŕňom v oku maďarským šovinistom / Obviňovaný z panslavizmu / Komlóšania sa chceli pripojiť k Rumunsku / Na kongrese menšín v Ženeve iba separátne
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1088-obviovan-z-panslavizmu-doil-na-slovensku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1031288030303506
26. septembra
- Európsky deň jazykov vyhlásila Rada Európy počas Európskeho roka jazykov 2001
http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sk-SK/Default.aspx
https://www.facebook.com/oslovma/posts/829893240442987
26. septembra 1945
Zomrel maďarský hudobný skladateľ, klavirista, pedagóg a etnomuzikológ Béla Bartók / https://sk.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9la_Bart%C3%B3k / Zbieral a študoval ľudové piesne okolitých národov / 15.000 záznamov ľudových piesní z rôznych krajín, z toho asi 3200 slovenských / Kombinoval ľudovú a tradičnú hudbu s modernistickými postupmi, z čoho vznikali unikátne hudobné diela...
http://www.teraz.sk/magazin/vyrocie-umrtia-skladatel-bela-bartok/157379-clanok.html
Szoborcsoport Bartók Béláról Rákoskeresztúron:
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/190-archiv-magyarul-archiv-magyarul/546-szoborcsoport-bartok-belarol-rakoskereszturon
https://www.facebook.com/oslovma/posts/830058270426484
29. septembra
Meniny má Michal
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/651141231651523/?type=3&theater
30. septembra 1938
bola podpísaná Mníchovská dohoda, ktorá je podľa medzinárodného práva neplatná od samého začiatku
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mn%C3%ADchovsk%C3%A1_dohoda
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1800236420075326
2. októbra 1867
Narodila sa v Polichne spisovateľka a dramatička Božena Slančíková-Timrava, popredná predstaviteľka kritického realizmu. Už svojou prvou novelou Skúsenosť vyvolala rozruch v národne orientovaných spoločenských kruhoch. Svoj kritický a realistický opis (bez pátosu) slovenskej reality predstavila aj vo svojich najznámejších dielach: Ťapákovci, Skon Paľa Ročku či Hrdinovia. Zomrela 27. 11. 1951.
Po stopách ságy rodu Slančíkovcov
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1205-jan-janovic-po-stopach-sagy-rodu-slanikovcov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/832742843491360
2. októbra 2012
Predsedovia vlád SR a Maďarska Robert Fico a Viktor Orbán v Mlynkoch spolu odovzdali do užívania Stredisko pilíšskych Slovákov / Ako sa vyvíjala kauza Mlynky? / Pilíšania, Slováci, toto ste chceli?
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/656-fico-s-orbanom-spolone-otvorili-slovensk-dom
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1401422196623419
3. októbra 1928
sa narodil historik a pedagóg PhDr. František Bielik, CSc., ktorý takmer sedemdesiat rokov sa zaoberal výskumom dejín Slovákov vo svete
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/26847-ivotne-jubileum-vedca-a-historika-ivota-slovakov-v-zahrani-i
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1811346018964366
4. októbra 1570
Narodil sa v Oradei (Rumunsko) ostrihomský arcibiskup, kardinál, náboženský spisovateľ a zakladateľ Trnavskej univerzity Peter Pázmaň (Pázmány), vedúca osobnosť rekatolizácie v Uhorsku. Zomrel 19. 3. 1637 v Bratislave.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Peter_Pázmaň
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1401997269899245/?type=3&theater
4. októbra 1760
Narodil sa vo Svätom kríži nad Váhom (dnes Považany) kardinál, náboženský spisovateľ Alexander Rudnai (Rudnay), ktorý sa otvorene hlásil k svojmu slovenskému pôvodu a patril k najvýznamnejším predstaviteľom prvej fázy slovenského národného obrodenia. Bol patrónom a aktívnym členom bernolákovského hnutia, zapojil sa do činnosti Slovenského učeného tovarišstva a zaslúžil sa o vydanie Bernolákovho 5-zväzkového Slovára a slovenského prekladu Biblie. Zomrel 13. 9. 1831.
„Slovák som, a keby som bol i na stolci Petrovom, Slovákom zostanem.“
Ostrihomskú baziliku dal postaviť Slovák
http://www.cas.sk/clanok/284286/arcibiskup-a-kardinal-alexander-rudnay-ostrihomsku-baziliku-dal-postavit-slovak.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/832746160157695
4. októbra 1925
v Budapešti zomrel Michal Žilinský, významný uhorský historik, politik, autor životopisov, monografií a štúdií z cirkevných aj všeobecných dejín, spolupracovník Slovenských novín a „prouhorského“ časopisu Vlasť a svet
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1139-rozporuplna-osobnos-m-ilinsk-1838-1925
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1401994603232845/?type=3&theater
4. októbra 1931
Narodil sa v Šuranoch spisovateľ a autor literatúry faktu Laco Zrubec.
Priateľ Slovákov v Maďarsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1368-laco-zrubec-priate-slovakov-v-maarsku
Laco Zrubec v obraze regionálnej literatúry
https://www.skolske.sk/clanok/10410/laco-zrubec
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1043465462419096
4. októbra 2011
bol založený portál oslovma.hu
http://www.oslovma.hu/index.php/sk
https://www.facebook.com/oslovma
https://twitter.com/oslovma
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/2372407456191550/?type=3&theater
4. októbra 1957
bol založený jediný týždenník Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny (1996-2006) - Úryvky z diplomovej práce Z. Papučka
http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-publicistika/5752-zlatko-papucek-ludove-noviny-1996-2006-uryvky-z-diplomovej-prace
Zo svojich skúsenosti s tvorbou portálu luno.hu (Imrich Fuhl v r. 2010)
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/13/zo-svojich-skusenosti-s-tvorbou-portalu-lunohu
Portál luno.hu od 4. októbra 2004
http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-kaleidoskop/21922-dekada-portalu-www-luno-hu
Deň slovenských novinárov v Maďarsku
http://www.czsk.net/svet/clanky/svet/madarska_tlac.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1401553406610298
5. októbra 1864
Zomrel v Dolnej Strehovej maďarský básnik a dramatik Imre Madách, autor svetoznámeho poeticko-dramatického diela Tragédia človeka. Narodil sa 21. 1. 1823.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/610-z-rodiska-spisovatea-imricha-madaa
https://www.facebook.com/oslovma/posts/833159130116398
5. októbra 1897
Narodila sa v Báčskom Petrovci maliarka Zuzana Medveďová. Zomrela 11. 2. 1985.
http://www.slovackizavod.org.rs/licnosti/1721
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1044262715672704
5. októbra 1855
Zomrel v Budapešti prírodovedec, ornitológ a ichtyológ Ján Šalamún Petian (Petényi). Narodil sa 30. 7. 1799 v Ábelovej.
https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_%C5%A0alam%C3%BAn_Petian
Konferencia o Jánovi Šalamúnovi Petianovi
http://www.enviromagazin.sk/enviro2011/enviro2/13_konferencia.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1044257875673188/?type=3&theater
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1044257875673188
6. októbra
Maďarsko si dňom národného smútku pripomína aradských mučeníkov:
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-si-dnom-narodneho-smutku-pripomenulo-aradskych-mucenikov/153142/
Aradi vértanúk: http://hu.wikipedia.org/wiki/Aradi_vértanúk
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1807486119350356
7. októbra 1869
Narodil sa v Kulpíne (Srbsko) architekt a staviteľ Milan Michal Harminc.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Michal_Harminc
Navrhol a naprojektoval také stavby ako napríklad stará a aj nová budova Slovenského národného múzea v Martine, evanjelické kostoly v Uhrovci a v Žiline, sanatóriá v Novom Smokovci či palác Tatra banky na námestí SNP v Bratislave. Zomrel 5. 7. 1964.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1808665422565759
11. októbra 2001
Zrekonštruovaný most Márie Valérie cez Dunaj spájajúci Ostrihom so Štúrovom slávnostne odovzdali opäť do užívania za účasti premiérov oboch krajín, Mikuláša Dzurindu (SR) a Viktora Orbána (MR), ako aj komisára EÚ pre rozšírenie Güntera Verheugena.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Most_M%C3%A1rie_Val%C3%A9rie
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/657817087650604/?type=3&theater
12. októbra 1874
sa v Gbeloch narodil katolícky kňaz, národovec, politik a publicista ThDr. Ferdinand Juriga. / Ako prvý rečnil v Uhorskom sneme po slovensky / „Žiadame sebaurčovacie právo pre slovenský národ!“
http://www.oslovma.hu/index.php/en/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1011-sebaurovacie-pravo-pre-slovensk-narod
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1408488179250154/?type=3&theater
15. októbra 1925
sa narodil osvetár, folklorista, národopisec a spisovateľ Štefan Lami (1925-2010) - Snáď najvýznamnejšia bola jeho osvetová činnosť. Zapojil sa do nej už v útlom veku. Bol významnou osobnosťou maďarského ľudového tanečného hnutia, tancoval vo viacerých profesionálnych tanečných súboroch. Aktívne sa zapájal aj do zberateľskej práce a vedeckého spracovania údajov o kultúre Slovákov v Maďarsku.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/126
Roky obetované kultúre
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/a_magyarorszagi_szlovakok_neprajza_1990/SLO/pages/008_roky.htm
Štefan Lami: Dedinské príbehy (1995)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/stefan_lami_dedinske_pribehy.doc
Štefan Lami: Ľudové rozprávky Slovákov v Maďarsku (1983)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/stefan_lami_ludove_rozpravky.doc
Štefan Lami: Rozprávky spod Pilíša (1982)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/stefan_lami_rozpravky.doc
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/659590024139977/?type=3
16. októbra 1994
Zomrel v americkom Clevelande básnik a prekladateľ Karol Strmeň (vl. menom Karol Bekéni), predstaviteľ katolíckej moderny. (Ako deň úmrtia sa uvádza aj 15. alebo 21. október.) - Narodil sa 9. apríla 1921 v Slovenskom Mederi (dnes Palárikovo). - http://sk.wikipedia.org/wiki/Karol_Strme%C5%88
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/837814876317490/?type=3
16. októbra 1710
Narodil sa v Dunajskom Klátove vojvodca, poľný maršal a hlavný veliteľ cisárskych vojsk bojujúcich proti Turkom Andrej Hadík, potomok slovenského zemianskeho rodu. Zomrel 12. 3. 1790.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Andrej_Hadik
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1052669124832063/?type=3&theater
18. októbra 1984
18. októbra 1984 - V Nových Zámkoch zomrel rodák z Békešskej Čaby, ľudový básnik a prozaik, autor divadelných hier Ján Gerči (nar.: 17. 02. 1909). - Patril k najplodnejším ľudovým autorom. 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. V roku 1947 sa presťahoval na Slovensko. Aj tu pokračoval v osvetovej činnosti. Vydal divadelnú hru v čabianskom nárečí Vyslúžená žena (1935), ktorú bratislavskí herci uviedli v rozhlase (1938) a samostatnú zbierku básní vlastným nákladom pod názvom Zornička (1939). V rukopise zostali jeho ďalšie divadelné hry, filmová poviedka a román.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/838562026242775/?type=3
19. októbra 1918
Ferdinand Juriga ako jediný slovenský poslanec v uhorskom sneme predniesol prejav, v ktorom deklaroval právo Slovákov na sebaurčenie ako slobodného a rovnoprávneho národa.
http://www.oslovma.hu/index.php/en/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1011-sebaurovacie-pravo-pre-slovensk-narod
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1414525358646436/?type=3&theater
21. októbra 1757
Narodil sa slovenský filológ, prekladateľ, spisovateľ, novinár, redaktor a znalec vtedajšej slovenčiny a češtiny Štefan Leška. Zomrel v Malom Kereši (Kiskőrös) 25. februára 1818.
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Le%C5%A1ka
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1183403305091977
22. októbra 1915
100. výročie podpísania Clevelandskej dohody
Žiadali samostatnosť Čiech a Slovenska
https://sk.wikipedia.org/wiki/Clevelandsk%C3%A1_dohoda
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/840291582736486/?type=3
22. októbra 1919
Narodil sa v Svederníku maliar, grafik a ilustrátor Vincent Hložník, ktorého rozsiahle dielo sa stalo základom slovenského moderného výtvarného umenia. Zomrel 10. 12. 1997. /
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vincent_Hlo%C5%BEn%C3%ADk
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1826753527423615/?type=1&theater
22. októbra 1937
sa narodil vo vojvodinskej Padine insitný maliar Ján Bačúr
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/625-insitn-maliar-jan-baur-sa-doiva-osemdesiatky
„Našiel som ti tému, tou je moje rodisko“
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4449/jan-bacur-vyznamny-insitny-maliar-z-padiny-sa-doziva-osemdesiatky
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1416253038473668
23. októbra 1956
Maďarsko si v týchto dňoch pripomína 62. výročie povstania z roku 1956, ktoré bolo rozdrvené sovietskymi tankami a prišli v ňom o život tisíce ľudí. Protikomunistické povstanie sa začalo 23. októbra 1956 demonštráciou na podporu protestov v Poľsku. - Proti tyranii, chudobe, cudzej okupácii a poručníctvu...
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/525-vroie-maarskeho-povstania-z-roku-1956
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1059498934149082
O legende kestúckej republiky v roku 1956
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/166-historia3-historia3/1238-o-legende-kestuckej-republiky-v-roku-1956
A kesztölci köztársaság
http://index.hu/kultur/klassz/1023.1022/
Torz legenda a köztudatban
http://pestisracok.hu/kesztolci-emberek-56-os-hosei-akikrol-eloszor-mondtak-el-az-igazat/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1059495467482762
Michal Hrivnák: Corpus delicti
(Z rozpomienok na októbrové udalosti roku 1956)
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/163-literatura3-literatura3/578-michal-hrivnak-corpus-delicti-oktober-1956
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1059485810817061/?type=3&theater
East-'56
https://youtu.be/wL5RpQuanUo
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1417818051650500
24. októbra 1992
Prehradenie Dunaja, ktoré si vyžiadalo budovanie sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros
http://www.vtedy.sk/prehradenie-dunaja-oktober-1992
Dôvody odporu Maďarska k vodnému dielu
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/871-dvody-odporu-maarska-k-vodnemu-dielu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1060748024024173
25. októbra 1996
Zomrel spisovateľ, publicista, scenárista a redaktor Vladimír Mináč, predseda Matice slovenskej. Medzi jeho najznámejšie diela patria napríklad romány Smrť chodí po horách, Dlhý čas čakania, Zvony zvonia na deň, Dúchanie do pahrieb. Narodil sa 10. 8. 1922.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Min%C3%A1%C4%8D
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/488801414552173/?type=3&theater
26. októbra 1958
Zomrel v Berkeley (USA) popredný slovenský architekt svetového formátu Ladislav /Ladislaus Edward/ Hudec. Svoje najvýznamnejšie, architektonicky pôsobivé funkcionalistické diela vytvoril v Šanghaji, kde prežil, staval a tvoril takmer 30 rokov. - Narodil sa 8. 1. 1883 v Banskej Bystrici.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/1/ladislaus-edward-hudec
L. Hudec má prvú monografiu v rodnom jazyku
http://www.hlavnespravy.sk/svetoznamy-slovensky-architekt-l-hudec-ma-prvu-monografiu-v-rodnom-jazyku/156940
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1420704314695207/?type=3&theater
27. októbra 1944
v Kysáči sa narodil profesor Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade a Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici Michal Harpáň
http://www.slovackizavod.org.rs/licnosti/7019
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1063315217100787/?type=3&theater
27. októbra 1907
- v Černovej pri Ružomberku došlo k ozbrojenému stretu. Slovenskí obyvatelia obce chceli zabrániť vysväteniu nového kostola maďarským kňazom. / Roman Holec: Ospravedlnenie za tragédiu, ktorá si vyžiadala 15 mŕtvych a desiatky zranených, by nebolo produktívne.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/533-bolo-by-ospravedlnenie-za-ernovu-produktivne
Masakra v Černovej šokovala svet a odhalila národnostný útlak v Uhorsku
https://history.hnonline.sk/nove-dejiny/1051284-masakra-v-cernovej-sokovala-svet-a-odhalila-narodnostny-utlak-v-uhorsku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1062930373805938
28. októbra 1815
- v Uhrovci sa narodil národný buditeľ Ľudovít Štúr, vedúca osobnosť slovenského národného hnutia v polovici 19. storočia.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/842637222501922
28. októbra 1918
vznikol spoločný štát Čechov a Slovákov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vznik_%C4%8Cesko-Slovenska
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1063330930432549
28. októbra 1998
Zomrel Ján Sirácky - Historik, prekladateľ, priekopník v organizovaní kultúrnych stykov so zahraničnými Slovákmi. (*29. mája 1925)
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1285-historik-slovenskeho-vysahovalectva
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1422513724514266
29. októbra 1957
v Kovačici sa narodil insitný maliar Ján Glózik
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1216-kovaicka-insita-rozbehla-sa-do-svetakovaicka-insita-rozbehla-sa-do-sveta-jan-glozik
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1065244856907823
30. októbra 1918
- Martinská deklarácia ukončila manželstvo Slovákov s Maďarmi / „Ak si chcú Slováci uchovať svoju identitu, je nemysliteľné, aby sa tak stalo v štáte, kde tvoria majoritu Maďari. Najlepšie to konečne ukazuje aj tragický osud násilne pomaďarčenej polmiliónovej slovenskej menšiny v Maďarsku...“
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/547-martinska-deklaracia-ukonila-manelstvo-slovakov-s-maarmi
https://www.facebook.com/oslovma/posts/844274822338162
30. októbra 1958
sa narodil národnostný politik, trojjazyčný básnik Gabriel Hattinger-Klebaško (1958-2016) / 1958. október 30-án született Hattinger-Klebaskó Gábor, három nyelven alkotó költő, zenész, műfordító, publicista és nemzetiség-politikus.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/190-archiv-magyarul-archiv-magyarul/1364-in-memoriam-hattinger-klebasko-gabor
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1004269033005406
31. októbra 1943
v Pitvaroši sa narodil učiteľ, zbormajster, rádioamatér a politik Ján Šutinský
Náš dolnozemský polyhistor
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/619-uite-zbormajster-radioamater-a-politik
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1066694056762903/?type=3&theater
31. októbra 1948
v Békešskej Čabe sa narodil genetik, mikrobiológ, pedagóg a krajanský aktivista Matej Šipický
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/160-nazory3-nazory3/1092-genetik-mikrobiolog-a-pedagog-matej-ipick
Rozhovor s M. Šipickým:
http://www.luno.hu/index.php/archiv-luno-portal/archiv-publicistika/6669-rozhovor-s-genetikom-matejom-sipickym
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1066275483471427/?type=3&theater
1. novembra
Sviatok všetkých svätých
http://www.magnificat.sk/sviatok-vsetkych-svatych-a-pamiatka-zosnulych/
Ako sviatok vznikol?
http://zaujimavosti.net/blog/archiv/historicke/sviatok-vsetkych-svatych-tiez-dusicky-ako-sviatok-vznikol/
Halloween či Dušičky?
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/kultura/156-kultura2-kultura2/539-sviatok-vetkch-svatch-halloween-i-duiky
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1425988997500072
Lyrická prechádzka pilíšskym cintorínom
Pochovávať - sadiť! / Pokračovať, kde iní skončili / Spoločný jazyk / Naši starí - / Dvakrát umierajú... - Úryvky z básní slovenských autorov v Maďarsku - Alexandra Kormoša, Gregora Papučka, Imricha Fuhla a Gabriela Hattingera
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/1242-lyricka-prechadzka-piliskym-cintorinom
https://www.facebook.com/oslovma/posts/841505992615045
2. novembra 1938
- Prvá viedenská arbitráž
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prv%C3%A1_viedensk%C3%A1_arbitr%C3%A1%C5%BE
Slovensko prišlo o južné územie, Podkarpatskú Rus a časť severnej Oravy a Spiša...
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/884626-pred-76-rokmi-doslo-k-viedenskej-arbitrazi/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/844283872337257
2. novembra 2016
Zomrela učiteľka, krajanská pracovníčka, neúnavná organizátorka slovenských akcií v Békešskej Čabe Alžbeta Ančinová (1933-2016).
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1845335482232086
2. novembra
Spomienka na všetkých verných zosnulých (Dušičky)
Halloween či Dušičky?
Vplyv amerikanizácie
https://www.facebook.com/oslovma/posts/841502439282067
8. novembra 1872
sa narodil v Sarvaši právnik, klavirista, hudobný skladateľ a hudobný publicista Dezider Lauko, ktorý sa pri svojej tvorbe inšpiroval slovenskými ľudovými piesňami. Zomrel 2. decembra 1942 v Bratislave.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2454584461307182
8. novembra 1936
Narodil sa v obci Réca etnomuzikológ a vysokoškolský pedagóg Alexander Móži. Bol renomovaným zberateľom ľudových piesní v rôznych obciach a regiónoch na Slovensku i u Slovákov žijúcich v Maďarsku. Titul doktora filozofie získal v Budapešti, pôsobil aj v Sarvaši a Pécsi, venoval sa o. i. slovensko-maďarským hudobným vzťahom. Zomrel 5. augusta 2008 / http://www.jankohrasko.sk/folklorc/1388/osobnosti/1692/alexander-mozi/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/2454601294638832/?type=3&theater
10. novembra 1483
sa narodil nemecký teológ, kazateľ a reformátor, zakladateľ protestantizmu Martin Luther. Zomrel 18. 2. 1546.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/847708255328152/?type=3
14. novembra 1928
v Slovenskom Komlóši sa narodil básnik a zberateľ hmotnej kultúry Slovákov v Maďarsku Juraj Dolnozemský (vlastným menom Juraj Antal). V rodisku pôsobil ako predseda miestnej organizácie Zväzu Slovákov v Maďarsku a ako významný spolupracovník mesačníka Komlóšsky hlásnik. Bol zakladajúcim členom Združenia slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku, je čestným členom Spolku slovenských spisovateľov. Dielo - básnické zbierky: Večerný dážď (1988), Ťarcha páperia (1994), November (1995), Doma (1998), Vernosť (2002), V okovách času (2006), Živé korene (2013), Pozdrav z diaľavy (2018).
Literárny večierok pri príležitosti 85. narodenín Juraja Antala Dolnozemského - Prezentácia zbierky Živé korene (fotogaléria):
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.499366810162300.1073741865.147596498672668&type=3
„Naše dejiny neodškriepiteľné zostávajú verné, / do spomienok pradávnych zakorenené, / po svete roztrúsené, spiace v cintorínoch, / zvučiace v tuhých rýmoch.” (Už aj preto) - „Veď vernosť dopredu nádeje ženie. / Ja pevne verím v novuzrodenie!“ (Budapeštianskym Slovákom) - „Úspechy si sami musíme vydobyť / v najhlbšom vnútri ochraňovať vernosti zlatú niť!“ (Zlatá niť)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/674176592681320/?type=1&theater
15. novembra 2011
Zomrel v Bratislave historik Ladislav Deák. Hlavnou témou jeho bádania boli zahranično-politické problémy stredoeurópskych štátov v medzivojnovom období a vzťahy medzi Československom a Maďarskom. Narodil sa 13. 1. 1931.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/572-slovensko-prilo-o-historika-ladislava-deaka
Ladislav Deák: Poznámky k demografii Slovákov v Maďarsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/573-poznamky-k-demografii-slovakov-v-maarsku
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/849812835117694/?type=3
17. novembra 1989
Deň boja za slobodu a demokraciu (1939)
https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/448401-17-november-povod-statneho-sviatku-siaha-do-roku-1939/
Začiatok Nežnej revolúcie (1989)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ne%C5%BEn%C3%A1_revol%C3%BAcia
https://www.facebook.com/oslovma/posts/850494661716178
Tublatanka: Pravda víťazí
http://www.youtube.com/watch?v=wuGC3VhPmgg
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1865587660206868
20. novembra 1883
V Nitre sa konalo zakladajúce valné zhromaždenie Hornouhorského maďarského vzdelávacieho spolku (FEMKE). Spolok mal dopomôcť k maďarizácii slovenského obyvateľstva horného Uhorska.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Fariz%C3%A1cia
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/851598458272465/?type=3&theater
21. novembra 1883
Narodil sa v Békešskej Čabe priekopník letectva Andrej Kvas, dolnozemský Slovák, ktorý lietal na strojoch vlastnej konštrukcie, pričom 1. augusta 1908 absolvoval prvý medzimestský let na území súčasného Slovenska medzi Bratislavou a Trnavou (45 km) za 58 minút vo výške 50-70 metrov. - Zomrel v Budapešti 27. januára 1974.
Koch a Kvas - Zakladatelia letectva v Uhorsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/973-koch-a-kvas-zakladatelia-letectva-v-uhorsku
Oral history z Békešskej Čaby
http://pavolzibrita.blog.sme.sk/c/313122/Oral-history-z-Bekesskej-Caby.html
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1085271031571872/?type=3&theater
22. novembra 1887
Narodil sa významný maďarský básnik Endre Ady, tvorca literárnej moderny. - Zbierky: Verše, Nové verše, Krv a zlato, Bol by som rád, keby ma milovali, Verše všetajomstiev, Na čele mŕtvych. - Zomrel 27. januára 1919
Ady Endre a szlovák irodalomban:
http://epa.oszk.hu/00000/00001/00231/pdf/itk_EPA00001_1963_03_391-392.pdf
„...magyar, oláh, szláv bánat / mindigre egy bánat marad.“
„Tak, herolde ty svitajúcich časov: / nám v jednu vôľu načim túžby zliať...“
(Pavol Országh-Hviezdoslav)
http://zlatyfond.sme.sk/dielo/273/Orszagh-Hviezdoslav_Dozvuky-II/7
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1087022481396727/?type=3&theater
23. novembra 1950
Zomrel v Bratislave katolícky kňaz a politik Ferdinand (Ferdiš) Juriga, svojrázny predstaviteľ slovenského národného hnutia v Uhorsku na začiatku 20. storočia. Narodil sa 12. 10. 1874.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ferdi%C5%A1_Juriga
F. Juriga: Žiadame sebaurčovacie právo pre slovenský národ!
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1011-sebaurovacie-pravo-pre-slovensk-narod
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/852760331489611/?type=1&theater
25. novembra
Deň Kataríny - Veľké činy veľkej Jekateriny - Na svätú Katarínu schovaj sa pod perinu - Aká matka Katka, taká celebritka
https://www.woman.sk/lifestyle/lifestyle-aktualne/den-katariny-2/
Na tú svätú Katarínu
http://www.noveslovo.sk/c/Na_tu_svatu_Katarinu_I
http://www.noveslovo.sk/c/Na_tu_svatu_Katarinu_II
http://www.noveslovo.sk/c/Na_tu_svatu_Katarinu_III
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1089834347782207
Blahoželám všetkým Katkám! +- i.-25-11-´61
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1449049425194029
Pranostika na dnes: Katarína na ľade, Vianoce na blate.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/503866159712365/?type=3&theater
26. novembra 2010
Zomrel v Bratislave dramatik, básnik a spisovateľ Milan Ferko, autor literatúry pre deti a mládež, bývalý pracovník denníka Smena, Kultúrny život, Mladá tvorba, Slovenských pohľadov. Narodil sa 14. 12. 1929.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Ferko
Spisovateľ Milan Ferko a Slováci v Maďarsku
http://www.oslovma.hu/index.php/en/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1262-spisovate-milan-ferko-a-slovaci-v-maarsku
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/680033732095606/?type=3
27. novembra 1940
Narodil sa básnik a prekladateľ Vojtech Kondrót, autor viacerých zbierok ako napríklad Prázdniny šestnásťročného, Rovina stola, Zimopis, Letopis, Definície alebo Mám bosé srdce. - Prekladal z českej, no v drvivej väčšine z maďarskej poézie. - Viedol kútik poézie v Novom slove mladých, kde začínali uverejňovať svoje básne mnohí mladí slovenskí básnici. - Zomrel 19. januára 2003.
http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/vojtech-kondrot
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1093377567427885/?type=3&theater
27. novembra 1951
Zomrela v Lučenci spisovateľka Božena Slančíková-Timrava, predstaviteľka kritického realizmu v slovenskej literatúre. Už svojou prvou novelou Skúsenosť vyvolala rozruch v národne orientovaných spoločenských kruhoch. Svoj kritický a realistický opis (bez pátosu) slovenskej reality predstavila aj vo svojich najznámejších dielach ako napríklad Ťapákovci, Skon Paľa Ročku či Hrdinovia. Narodila sa 2. 10. 1867.
Po stopách ságy rodu Slančíkovcov
Kým zakladateľ tohto významného novohradského rodu sa držal národného povedomia, rovnako aj jeho dcéry, ktoré zostali žiť v prostredí medzi pospolitým slovenským ľudom, ich bratia zastávajúci duchovné povolania a stretávajúci sa medzi vyššími vrstvami, chceli byť dobrými maďarskými vlastencami.
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1205-jan-janovic-po-stopach-sagy-rodu-slanikovcov
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/680979925334320/?type=1&relevant_count=1
1. decembra 1771
Zomrel v Čemeri (Csömör - Maďarsko) tajný radca Márie Terézie a strážca kráľovskej koruny Anton Grasalkovič (Grassalkovich), zostal po ňom napríklad palác v Bratislave, ktorý je v súčasnosti sídlom prezidenta SR. Narodil sa 6. 3. 1694 v Mojmírovciach.
Po stopách šľachtica Antona Grasalkoviča:
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/944-po-stopach-achtica-antona-grasalkovia
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/506557566109891/?type=3
3. decembra 1837
Narodil sa básnik, prekladateľ, osvetový pracovník Karol Hrdlička. Ako evanjelický kňaz pôsobil v Békešskej Čabe a v Nadlaku. Je autorom náboženskej spisby a poézie. Prekladal z maďarčiny a nemčiny. Z diela: Falošní svätí alebo Nákaza Nazaretská a horké pilulky proti nej (zbierka, 1886).
Farár Karol Hrdlička vo Viniciach nad Jaminou:
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/950-farar-karol-hrdlika-vo-viniciach-nad-jaminou
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/684029141696065/?type=3
6. decembra
Sviatok sv. Mikuláša
http://www.teraz.sk/slovensko/krestania-si-6-decembra-pripominaju/232004-clanok.html
Ako to bolo naozaj?
https://mamaaja.sk/clanky/mama/sviatok-sv-mikulasa-ako-to-bolo-naozaj
Arcibiskup lykijskej Myry
http://grkatba.sk/6-decembra-svateho-mikulasa-divotvorcu/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/p.1890541041044863/1890541041044863/?type=1&theater
6. decembra 1868
Panovník František Jozef podpísal tzv. národnostný zákon. Týkal sa obyvateľov Uhorska nemaďarskej národnosti s výnimkou Chorvátov, ktorí získali územnú a politickú autonómiu. Zákon vychádzal z doktríny jednotného politického národa a za štátny jazyk bola určená maďarčina. - Povinné vyučovanie maďarčiny / Neuplatňovanie národnostného zákona z roku 1868.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Fariz%C3%A1cia
https://www.facebook.com/oslovma/posts/858463607585950
7. decembra 1870
Zomrel v Majcichove katolícky kňaz, dramatik a novinár Ján Palárik, autor hier Inkognito, Drotár, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. Narodil sa 27. 4. 1822.
http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Pal%C3%A1rik
Zo študentských rokov Jána Palárika
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia/742-zo-tudentskch-rokov-jana-palarika
Kompletné dielo Jána Palárika - http://zlatyfond.sme.sk/autor/1/Jan-Palarik
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1106752189423756/?type=3&theater
8. decembra 1832
sa narodil Bjørnstjerne Martinius Bjørnson, nórsky spisovateľ, zástanca Slovákov, vďaka ktorému sa celý svet dozvedel o krutej maďarizácii Slovákov v Uhorsku a o masakre v Černovej.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bjørnstjerne_Bjørnson
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=73b4b006-e92f-4124-bb9e-5163e054eb5a
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia/533-bolo-by-ospravedlnenie-za-ernovu-produktivne
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1895984183833882/?type=1&theater
8. decembra 1914
Narodil sa v Detve básnik, spisovateľ, esejista a prekladateľ Imrich Kružliak, popredná osobnosť slovenského povojnového exilu, krajanský pracovník, organizátor kultúrneho a politického života.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/205
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2510/imrich-kruzliak-slovenska-krajanska-legenda-v-mnichove-sa-dozil-103-rokov-blahozelame
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1106750959423879/?type=3&theater
9. decembra 1908
V Balašských Ďarmotách zomrel slovenský matematik a zememerač Michal Algőver, autor prvej po slovensky písanej učebnice - príručky vydanej pod názvom „Počto- a meroveda“. - Aktívne sa zapájal do národno-kultúrneho pohybu - V publicistickej činnosti sa venoval širokému spektru národno-kultúrnych, politických, náboženských a školských problémov. - Narodil sa 19. januára 1826 v Šúre (Vesprímska stolica, Maďarsko).
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/972-rodak-zo-zadunajska-zakladajucim-lenom-ms
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1106747512757557/?type=3&theater
12. decembra 1895
Zomrel v Győri vynálezca, fyzik a matematik Štefan Anián Jedlík, priekopník elektrotechniky v Uhorsku. Narodil sa 11. 1. 1800 v Zemnom (okr. Nové Zámky).
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Ani%C3%A1n_Jedl%C3%ADk
„Hoci vyrastal v maďarskom prostredí a maďarsky aj cítil, po svojich predkoch bol nesporne slovenského pôvodu.“
Zemné a jeho najvýznamnejší rodák Štefan Anián Jedlik
http://madari.sk/magazin/krajinka-magazin/zemne-a-jeho-najvyznamnejsi-rodak-stefan-anian-jedlik
https://www.facebook.com/oslovma/posts/860549467377364
13. decembra 1926
Zomrel v Budapešti sochár Alojz Stróbl, ktorého socha Naša matka je evidovaná v parížskom Louvri medzi najdokonalejšími sochami sveta. Narodil sa 21. 6. 1856 v Kráľovej Lehote.
Kto bol Alojz Stróbl?
http://www.youtube.com/watch?v=lUrLmONRNkY
Sochár svetového významu
http://ucebnadejepisu.webnode.sk/tematicky-celok/osobnosti/alojz-strobl/
Alojz Stróbl sa narodil na Liptove
http://www.gmb.sk/sk/exhibition/detail/127
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/689131647852481/?type=1&theater
18. decembra 1909
Zomrel v Budapešti rodák zo Slovenskej Ľupče, publicista a jazykovedec Samuel Czambel, kodifikátor modernej slovenčiny na začiatku 20. storočia. Narodil sa 24. 8. 1856.
http/sk.wikipedia.org/wiki/Samuel_Czambel
Czambelovo dielo sa stalo základom súčasnej spisovnej slovenčiny
http/www.teraz.sk/magazin/samuel-czambal-slovensky-jazyk-vedec/111022-clanok.html
Dal vedecký podklad spisovnému jazyku a slovenským jazykovým dejinám
http/zlatyfond.sme.sk/autor/186/Samuel-Czambel
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1120402434725398/?type=3&theater
21. decembra
Deň zimného slnovratu - je astronomický termín pre okamih, keď sa Slnko na oblohe najviac vzdiali od svetového rovníka smerom na juh. Stred slnečného kotúča sa vtedy nachádza nad obratníkom Kozorožca. Slnko dosahuje na pravé poludnie na južnej pologuli najväčšiu výšku nad obzorom a začína sa symbolicky vracať späť k obratníku Raka.
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/515015895264058/?type=3&theater
Advent - Vianoce
Vianočné pozdravy a vinše / Inšpirujte sa pri ich tvorbe
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1123147617784213/?type=3&theater
Piramis: Kívánj igazi ünnepet
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/353726981392951/?type=3&theater
Predvianočný pozdrav z Bratislavy
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1474093879356250
Príjemné prežitie vianočných sviatkov
a v novom roku dobré zdravie, veľa šťastia, radosti, pohody a pokoja želá portál oSlovMa.hu + /foto:/ I. Fuhl
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/353709911394658/?type=3&theater
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/693549887410657/?type=3&theater
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1475780175854287/?type=3&theater
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/515938541838460/?type=3&theater
„Aby ván dau Pán Boh...“ - Senváclavské vinše
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/157-kultura3-kultura3/917-aby-van-dau-pan-boh-senvaclavske-vine
Ten istý vinš takmer doslovne recitujú v Zemplínskom pohorí, v Bukových horách, v Novohrade, vo Vérteši, v Bakoni a, samozrejme, aj v pilíšskych obciach...
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/515904775175170/?type=3&theater
Tichá noc / Kračúnske zvyky v Békešskej Čabe
https://www.facebook.com/oslovma/posts/865905643508413
Starodávne jedlá / Čo sa dostane na rodinný stôl...
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1474028832696088/?type=3&theater
Tradične Vianoce na Slovensku podľa regiónov
http://vianoce.ai-maps.com/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1474017416030563/?type=3&theater
Vianočný trh na Vörösmartyho námestí v Budapešti
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/156-kultura2-kultura2/1327-vianon-trh-na-vorosmartyho-namesti
Vianoce - Monika Berényiová Lamiová
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.873807566051554.1073741980.147596498672668/873808689384775/?type=3&theater
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2543056792459948
Vianoce na Dolnej zemi
https://babetko.rodinka.sk/mudrosti/rodina-vo-svete/vianoce-na-dolnej-zemi/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1476221709143467
Zvyky počas Štedrej večere v Poľsku a u Slovákov vo Vojvodine
https://www.dobrenoviny.sk/c/89458/taketo-zvyky-pocas-stedrej-vecere-v-polsku-a-slovakov-vo-vojvodine
Slováci v Srbsku dávajú na Vianoce darčeky iba deťom
https://mylevice.sme.sk/c/7559306/slovaci-zijuci-v-srbsku-davaju-na-vianoce-darceky-iba-detom.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2546595672106060
24. decembra - Štedrý deň
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vianoce
Vianoce - sviatky pokoja a lásky začínajú na Štedrý deň sláviť asi dve miliardy kresťanov vo svete. Pripomínajú si narodenie Ježiša ako chudobného dieťaťa v betlehemských jasliach, jeho vstup do dejín ľudstva, ktorému priniesol spásu.
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tedr%C3%BD_de%C5%88
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1475792089186429/?type=3&theater
Slovenské vianočné zvyky
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1915497338549233
Vianočné a novoročné pohľadnice spred storočia
https://www.facebook.com/oslovma/posts/864691450296499
25. decembra - Prvý sviatok vianočný
Deň Narodenia Pána - Vianoce sú po Veľkej noci najstarším kresťanským sviatkom. V Ríme sa slávili už okolo roku 330 n.l., polnočná omša sa začala sláviť pravdepodobne v polovici 5. storočia, keď bola posvätená Bazilika sv. Panny Márie za pápeža Sixta III.
Kresťania slávia dnes sviatok Narodenia Pána
http/www.teraz.sk/slovensko/narodenie-pana-vianoce/68752-clanok.html
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/867954793303498/?type=3&theater
25. decembra 1000
Uskutočnila sa v Ostrihome korunovácia vojvodu Štefana za prvého uhorského kráľa so súhlasom nemeckého cisára Ota III. a pápeža Silvestra II.
Štefan I. (Uhorsko) - http/sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_I._%28Uhorsko%29
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1129040827194892/?type=3&theater
26. decembra
Kresťania dnes spomínajú na prvého mučeníka: sv. Štefana / Bernardo Daddi: Umučenie sv. Štefana, freska, 1324, kostol Santa Croce, Florencia
http://www.zivotopisysvatych.sk/stefan-diakon/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1477651255667179/?type=3&theater
Druhý sviatok vianočný
„Keť svätí Štefan blato vifúkal, buďe pekná jar.“
http://zahori.sk/5378/druhy-sviatok-vianocny/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1477657592333212
27. decembra 1904
Narodil sa v Budapešti básnik, novinár a politik Ladislav Novomeský. Zomrel 4. 9. 1976.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Laco_Novomesk%C3%BD
Prekliaty básnik Laco Novomeský
https://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/340829-prekliaty-basnik-laco-novomesky/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1478391248926513/?type=3&theater
27. decembra 1820
Zomrel v Sarvaši pedagóg a odborný spisovateľ Samuel Tešedík. Narodil sa 20. 4. 1742.
Pretváral dobu a život roľníka
http/www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/737-samuel-teedik-pretvaral-dobu-a-ivot-ronika
Jedna z najvýznamnejších osobností Slovákov na Dolnej zemi. V Sarvaši vytvoril diela európskeho formátu v oblasti poľnohospodárstva. Najväčším Tešedíkovým počinom bolo založenie prvej praktickej poľnohospodárskej školy na svete.
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/696123490486630/?type=3&theater
Silvestrovské a novoročné zvyky
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1481742678591370
Tradície a zvyky starého Silvestra, aj Nového roka
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1132755786823396
Silvestrovské a novoročné ľudové tradície Maďarov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1481755905256714
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