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Maďarsko nešpekuluje, či kauza Szájer bola akciou tajných služieb
Europoslanca, ktorý mal v ruksaku drogy, zadržala bruselská polícia počas zásahu voči účastníkom nedovolenej homosexuálnej párty.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsk-nespekuluje-o-tom-ci-kauza-s/511821-clanok.html
Politológ: Kauza poslanca EP Szájera je obrovskou ranou pre Fidesz
2. decembra 2020 - (tasr)
Bruselská kauza poslanca Európskeho parlamentu (EP) Józsefa Szájera za maďarskú vládnu stranu Fidesz je obrovskou ranou pre Fidesz, konštatoval v stredu na Facebooku politológ Gábor Török, podľa ktorého je teraz najdôležitejšou otázkou, čo na to povedia voliči tejto strany. „Najnovšia sexuálna kauza - myslím si, že to nikto nepopiera - je obrovskou ranou pre Fidesz. A to z hľadiska toho, že táto strana stratila vzácneho politika, utrpela jej povesť a vplyvom medzinárodných reakcií a ich následkom bola narušená Fideszom starostlivo budovaná téma,” konštatoval politológ v súvislosti s konzervatívnym kresťanským zameraním Fideszu, ktorý presadzuje hodnoty klasickej rodiny. Podľa jeho vyjadrenia sa na tejto kauze zrejme opoziční voliči dobre zabávajú, čím však ale nič nezískajú. Omnoho podstatnejšie je to, ako zareagujú potenciálni voliči Fideszu. Ide najmä o tých voličov, ktorí nevolia vládnu stranu za každých okolností a v takejto situácii sú dočasne, prípadne aj trvalo sklamaní, uzavrel Török. Predseda parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť János Stummer z opozičnej strany Jobbik podľa spravodajského servera mandiner.hu avizoval, že sa kauzou Szájer bude zaoberať aj nadchádzajúca riadna schôdza tohto výboru. Na nej v rámci výročného vypočutia šéfa diplomacie Pétera Szijjártóa bude mať minister možnosť vyjadriť sa k možným národno-bezpečnostným rizikám a k prípadným možným zásahom zahraničných tajných služieb. Szijjártó podľa servera 444.hu v stredu v Budapešti povedal, že má informácie iba z médií, preto by sa nechcel pustiť do špekulácií o tom, či zverejnenie škandálu má nejakú súvislosť s vetom rozpočtu Európskej únie zo strany Maďarska. Minister dodal iba toľko, že Szájer sa už ospravedlnil. Ministerka spravodlivosti Judit Vargová zdôraznila, že Szájer v tejto situácii urobil vzdaním sa mandátu europoslanca jediné správne rozhodnutie. Szájera minulý týždeň zadržala bruselská polícia pre porušenie opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. Po zadržaní sa odvolal na svoju poslaneckú imunitu. József Szájer z vládnej strany Fidesz, ktorý zastával aj funkciu šéfa maďarskej delegácie vo frakcii Európskej ľudovej strany (EPP), v nedeľu prekvapivo oznámil, že sa ku koncu roka vzdá funkcie europoslanca. Ako dôvod uviedol svoju únavu z každodennej politiky. K jeho zadržaniu došlo k piatok (27. 11.) večer počas policajného zásahu v jednom z bruselských homosexuálnych klubov, kde sa napriek zákazu vychádzania konala hromadná akcia, na ktorej sa zúčastnili aj dvaja bližšie nešpecifikovaní diplomati. Bruselská prokuratúra uviedla, že J. S. mal v ruksaku drogy a nemal pri sebe osobné doklady.
Šokujúce slová organizátora gay orgií v Bruseli
Sex bez kondómu, hosťami politici z celej Európy
https://www.topky.sk/cl/11/2016831/Sokujuce-slova-organizatora-gay-orgii-v-Bruseli--Sex-bez-kondomu--hostami-politici-z-celej-Europy-
Homofób má strach
Príbeh maďarského europoslanca je najpriezračnejšia ukážka pokrytectva a smutný dôkaz o vypočítavom divadle, ktoré hrajú bigotní akožekonzervatívci...
https://dennikn.sk/2170303/homofob-ma-strach/
Europoslanec utekal nahý po odkvape a patrí mu všetka hanba sveta
https://zena.sme.sk/c/22546947/madarsky-europoslanec-utekal-nahy-po-odkvape-a-patri-mu-vsetka-hanba-sveta.html" https://zena.sme.sk/c/22546947/madarsky-europoslanec-utekal-nahy-po-odkvape-a-patri-mu-vsetka-hanba-sveta.html
Tradičná rodina alebo divoký žúr? Falošná dilema
Rozpor medzi politikou a praxou
https://komentare.sme.sk/c/22546900/pozor-na-argument-nezriadenym-sukromim.html" https://komentare.sme.sk/c/22546900/pozor-na-argument-nezriadenym-sukromim.html
Presadzoval tradičnú rodinu v gayklube
https://gabonay.blog.sme.sk/c/549888/presadzoval-tradicnu-rodinu-v-gayklube-aky-zakon-by-teraz-mali-madari-prijat.html
Inteligentný liberál, ktorý žil v klamstve
Orbánov europoslanec odhalený pri orgiách / Ústavu napísal na iPade / O súkromných tajomstvách Józsefa Szájera vedeli jeho kolegovia roky. Bola to časovaná bomba...
https://dennikn.sk/2173001/orbanov-europoslanec-odhaleny-pri-orgiach-inteligentny-liberal-ktory-zil-v-klamstve/
Prelomí veto Európskeho rozpočtu akcia tajných služieb?
https://dennikn.sk/blog/2173414/prelomi-veto-europskeho-rozpoctu-akcia-tajnych-sluzieb/
Pozor, aby cena kompromisu nebola privysoká
EÚ potrebuje nájsť riešenie vo dvoch dôležitých oblastiach - v obchodnej dohode so Spojeným kráľovstvom a v európskom rozpočte a vo Fonde obnovy vetovanom Maďarskom a Poľskom.
https://nazory.pravda.sk/dnes-pise/clanok/570705-cena-kompromisu
Veto a právny štát
Za právny štát na celom území EÚ treba bojovať. Jeho nedostatok znamená pre spoločný trh v Európe to, čo preň kedysi znamenali zbojníci.
https://jurzyca.blog.sme.sk/c/550046/veto.html
Maďarsko stále nemôže akceptovať klauzulu o dodržiavaní právneho štátu
https://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-stale-nemoze-akceptovat-kl/512046-clanok.html
Žaloba Maďarska proti tomu, ako europarlament spustil článok 7, je nedôvodná
Súdny dvor EÚ by mal zamietnuť žalobu Maďarska podanú proti uzneseniu Európskeho parlamentu, ktorým europoslanci aktivovali voči Maďarsku článok 7 kvôli riziku vážneho porušenia základných hodnôt EÚ. Uviedol to vo štvrtok generálny advokát Súdneho dvora Michal Bobek.
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/generalny-advokat-zaloba-madarska-proti-tomu-ako-europarlament-spustil-clanok-7-je-nedovodna/
Komisia hľadá možnosti, ako obísť veto Maďarska a Poľska
Európska komisia stále vo svojom „hlavnom scenári“ počíta s tým, že sa podarí dosiahnuť koncom budúceho týždňa na stretnutí lídrov členských štátov EÚ dohodu. Veto Maďarska a Poľska znemožňuje Únii prijať finančný balík vo výške 1,8 bilióna eur. Jeho súčasťou je aj 750 miliárd eur na Plán obnovy, ako aj 1,1 bilióna eur na Viacročný finančný rámec (VRF), rozpočet Únie na ďalších sedem rokov.
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/komisia-hlada-moznosti-ako-obist-veto-madarska-a-polska/
Poľsko je pripravené stiahnuť veto, chce deklaráciu k právnemu štátu
Poľsko a Maďarsko doteraz odmietli udeliť svoj súhlas s 1,1 biliónovým rozpočtom EÚ na roky 2021-2027 a s 750 miliardovým Plánom obnovy na ekonomické oživenie po pandémii. Obe potrebujú jednomyseľné schválenie všetkých členských štátov. Ako dôvod uviedli nesúhlas s mechanizmom, ktorý podmieňuje čerpanie európskych peňazí dodržiavaním princípov právneho štátu a predpokladá aj sankciu v podobe pozastavenie týchto zdrojov v prípade, že krajina na tomto poli zásadne zlyháva.
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/polsko-je-pripravene-stiahnut-veto-chce-deklaraciu-k-pravnemu-statu/
Európske peniaze dostanú svojich prokurátorov
https://euractiv.sk/section/spolocnost/linksdossier/europske-peniaze-dostanu-svojich-prokuratorov/
Z. Čaputová sa vyjadrila k postoju Maďarska a Poľska k rozpočtu EÚ
https://www.teraz.sk/slovensko/caputova-postoj-madarska-a-polska-k/510459-clanok.html
Za fasádou demokracie
https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/570893-za-fasadou-demokracie
Soros vyzval Brusel, aby sa vzoprel vydieraniu Maďarska a Poľska
https://www.teraz.sk/zahranicie/soros-vyzval-brusel-aby-sa-vzoprel-vydi/508765-clanok.html
Pomätení orbánovci
30. novembra 2020 - (Igor Daniš - Pravda)
Slová riaditeľa Petőfiho literárneho múzea a maďarského vládneho splnomocnenca pre kultúru (!) Szilárda Demetera, že Európa slúži pre Georgea Sorosa ako plynová komora s jedovatým plynom a on sám je liberálny führer, šokovali každého slušného človeka. Tu nejde iba o urážku Georgea Sorosa, ktorý prežil holokaust, všetkých Židov či o hrubé prekrúcanie dejín. Sme svedkami neuveriteľnej pomätenosti nielen autora, ale celého „orbánovského“ kultúrneho okolia. Inak by Demeterovi také slová nikdy nedovolili zverejniť cez provládny portál Origo. To všetko vyvolané snahou Viktora Orbána zostať pri moci akýmikoľvek prostriedkami. Nehorázne tvrdenia Demeter napísal ako reakciu na naliehanie EÚ dodržiavať zásady právneho štátu v Maďarsku a Poľsku. Podľa neho to neznamená nič iné, len podmienku prijímať migrantov. Demeter zašiel ešte ďalej, keď uviedol, že dve spomínané krajiny sú rovnakými obeťami, ako boli Židia počas nacizmu. Nevkusné. Neodpustiteľné. Strašné. Hanebné bagatelizovanie holokaustu. To sú reakcie židovských organizácií, izraelského veľvyslanectva v Maďarsku, ako aj mnohých Maďarov. Demeter sa po tlaku ospravedlnil. Vyjadril však iba ľútosť nad tým, že mohol neúmyselne uraziť pamiatku obetí holokaustu. Nakoniec svoj článok aj stiahol a Facebook ho vymazal. Nejde o prvý otvorený prejav nenávisti voči Židom v Maďarsku. Ešte v októbri židovská obec Mazsihisz kritizovala Orbána za laxný prístup k týmto prejavom. A pritom riešenie sporu „dobrého“ Maďarska a Poľska so „zlou“ EÚ by mohlo byť jednoduché. Stačilo by z tejto „diabolskej liberálnej organizácie“ vystúpiť. Nuž, ale to by „naši ľudia“ nemohli bohatnúť na eurofondoch.
S. Demeter odvolal článok prirovnávajúci Sorosa k Hitlerovi
V spornom článku opisuje Sorosa ako „liberálneho führera, ktorého jeho liber-árijská armáda zbožňuje viac ako nacistická armáda Hitlera”.
https://www.teraz.sk/zahranicie/demeter-odvolal-clanok-prirovnavajuc/511286-clanok.html
J. Vargová: Úpravou ústavy chceme deti chrániť pred gender propagandou
V maďarskej ústave je už teraz zakotvené právo detí na ochranu a opateru potrebnú k patričnému telesnému, duševnému a morálnemu rozvoju.
https://www.teraz.sk/zahranicie/j-vargova-upravou-ustavy-chce-deti/507128-clanok.html
Komisárku pre ľudské práva znepokojujú návrhy maďarskej vlády
Návrhy zákonov maďarskej vlády majú okrem iného znevýhodňovať LGBTI ľudí.
https://www.teraz.sk/zahranicie/mijatovicova-rada-europy-je-znepokoj/508973-clanok.html
Útoky na médiá môžu Maďarsko zmeniť ako Slovensko vražda novinára
V Maďarsku sa črtá vážna kríza pre slabé testovanie i protipandemické opatrenia, hovorí aktivista a zakladateľ populárnej politickej online relácie Partizán Márton Gulyás.
https://dennikn.sk/2168745/orbanove-utoky-na-media-mozu-madarsko-zmenit-ako-slovensko-vrazda-novinara/
Ministerka Kolíková: Maďarsko zneužíva značku V4
https://euractiv.sk/section/spolocnost/news/ministerka-kolikova-madarsko-zneuziva-znacku-v4/
V Košiciach vyrastie akadémia za štyri milióny eur, je za ňou maďarský investor
https://futbal.pravda.sk/ostatne/clanok/570886-v-kosiciach-vyrastie-akademia-za-styri-miliony-je-za-nou-madarsky-investor
Orbán rokoval so šéfom Rosatomu o rozšírení elektrárne v Paksi
https://www.teraz.sk/ekonomika/orban-rokoval-so-sefom-rosatomu-o-roz/511881-clanok.html
Podnikatelia blízki vláde zničili zvyšky nezávislosti portálu Index.hu
https://www.teraz.sk/zahranicie/nepszava-podnikatelia-blizki-vlade-z/509775-clanok.html
Spoluprácu SR a Maďarska v oblasti vojenského letectva upraví dohoda
https://www.teraz.sk/slovensko/spolupracu-sr-a-madarska-v-oblasti-voj/506989-clanok.html
Študenti divadelnej univerzity v Maďarsku museli opustiť budovy školy
https://www.teraz.sk/zahranicie/studenti-divadelnej-univerzity-v-madar/507093-clanok.html
Zomrel zakladateľ rockovej skupiny Omega László Benkő
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-zomrel-zakladatel-rockovej-s/508651-clanok.html
#koronavírus - https://www.teraz.sk/tag/koronavirus
EÚ je pri dodaní vakcíny pomalá, pozrite sa na Britániu, odkázal Orbán
https://svet.sme.sk/c/22548752/orban-kritizoval-eu-za-pomale-schvalovanie-vakciny.html" https://svet.sme.sk/c/22548752/orban-kritizoval-eu-za-pomale-schvalovanie-vakciny.html
Aké epidemiologické opatrenia budú platiť počas vianočných sviatkov?
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-pribudlo-5525-nakazenych-kor/512268-clanok.html
Maďarsko obnovilo vyhradené nákupné hodiny pre seniorov
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-obnovilo-vyhradene-nakupne/509568-clanok.html
Népszava: Údaje o koronavíruse v Maďarsku sú nepoužiteľné
https://www.teraz.sk/zahranicie/nepszava-udaje-o-koronaviruse-su-ne/511229-clanok.html
Odborári žiadajú okamžite zimné prázdniny na školách v Maďarsku
https://www.teraz.sk/zahranicie/odborari-ziadaju-okamzite-zimne-pr/511795-clanok.html
Stav mimoriadnej situácie / Zákaz nočného vychádzania
https://www.teraz.sk/zahranicie/brief-od-stredy-bude-v-madarsku-platit/506492-clanok.html
Orbánove opatrenia kritizuje Gyurcsány, Karácsony i pedagógovia
9. novembra 2020 - (tasr)
Maďarský premiér Viktor Orbán prísnymi opatreniami v krajine avizovanými v pondelok priznal, že doposiaľ riešil pandémiu nového druhu koronavírusu pomaly a chybne. Napísal to v pondelok na Fecebooku expremiér a predseda opozičnej strany Demokratická koalícia Ferenc Gyurcsány. „Teraz sa snaží napraviť situáciu, avšak už to zmeškal. Cenou za to budú tisíce obetí na životoch,” podčiarkol Gyurcsány, podľa ktorého Orbán mesiace nič nerobil. Opozičný starosta Budapešti Gergely Karácsony vníma sprísnené opatrenia Orbánovej vlády ako potrebné a opodstatnené, avšak podľa neho prišli takisto príliš neskoro. Na Facebooku starosta vyjadril názor, že kontrolu nad epidémiou stratil kabinet už pred viacerými týždňami. „Nemožno ignorovať ani skutočnosť, že vláda teraz oznámila testovanie pedagógov, pričom rovnaký nápad samosprávy Budapešti pred pár dňami označil kabinet za hlúpy,” dodal. Kritiku na adresu vládnych opatrení sformuloval aj Demokratický zväz pedagógov (PDSZ), podľa ktorého nestačí dištančné vzdelávanie iba pre deti nad 14 rokov. PDSZ podľa spravodajského servera szmo.hu opakovane vyzval rodičov, aby svoje deti - pokiaľ to je možné - vôbec nepúšťali do školy. Vláda zavádza od polnoci z utorka na stredu viaceré sprísnené protiepidemiologické opatrenia. Ich súčasťou je aj zákaz vychádzania od 20.00 do 05.00 h a úplný zákaz zhromažďovania. Parlament má v utorok rozhodnúť o predĺžení stavu mimoriadnej situácie o 90 dní. Vláda ju vyhlásila 3. novembra v rámci svojej právomoci na 15 dní. Budú sa musieť zatvoriť aj reštaurácie, v ktorých bude povolená iba donáška stravy domov a podnikové stravovanie. Obmedzia sa tiež otváracie hodiny kaderníctiev a menších prevádzok poskytujúcich služby do 19.00 h, hotely budú môcť prijímať iba obchodných cestujúcich a bude platiť všeobecný zákaz podujatí. Na rodinných a súkromných stretnutiach sa budú môcť zísť najviac desiati ľudia, svadby budú bez svadobnej hostiny a iba s najbližšími príbuznými a na pohreboch sa bude môcť zúčastniť najviac 50 osôb. Športové podujatia budú usporiadané bez divákov, amatérske športové podujatia budú zakázané, ale individuálne športovanie v exteriéri zostáva povolené. Zatvoria sa tiež zariadenia, kde sa vykonávajú voľnočasové aktivity, akými sú napríklad telocvične, zoologické záhrady, múzeá či divadlá. Vysokoškolské vzdelávanie bude iba dištančné, pričom internáty sa musia uzavrieť. Otvorené zostanú školy pre deti do 14 rokov a fungovať budú aj materské školy a jasle. Učiteľov budú testovať každý týždeň.
Pandemický stav predĺžený
Aký dopad má rozhodnutie na život Slovákov v Maďarsku?
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/29280-pandemick-stav-pred-en
Priemyselná výroba v Maďarsku v októbri ožila a vzrástla
https://www.teraz.sk/ekonomika/priemyselna-vyroba-v-madarsku-v-okto/512091-clanok.html
Výbor parlamentu podporil návrh sprísnenia zákona o voľbách
Podľa tohto návrhu musia politické strany na zostavenie celoštátnych kandidátskych listín postaviť kandidáta až v 71 jednomandátových volebných obvodoch namiesto doterajších 27.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vybor-parlamentu-podporil-n/509937-clanok.html
Maďarská opozícia vo voľbách 2022 predstaví spoločného kandidáta
V súlade s dohodou, ku ktorej dospelo šesť najväčších opozičných strán z celého politického spektra, bude jeho meno zverejnené do 23. októbra 2021.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-opozicia-pojde-do-volieb-20/508265-clanok.html
Pribudnú pamätné dni aj štátny sviatok, NR SR schválila novely vrátane názvu Dňa Slovákov žijúcich v zahraničí
4. novembra 2020 - (tasr)
Zoznam pamätných dní a štátnych sviatkov sa upraví. Rozšíri sa o štyri pamätné dni, medzi nimi napríklad 24. jún ako Deň pamiatky obetí komunistického režimu. Štátnym sviatkom sa stane doterajší Pamätný deň 28. október ako Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu, nebude však dňom pracovného pokoja. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky v utorok 3. novembra 2020 schválili dve novely zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. Doterajší „Deň zahraničných Slovákov” sa premenuje na Deň Slovákov žijúcich v zahraničí. Má sa tak zosúladiť názov pamätného dňa venovaného Slovákom žijúcim v zahraničí s formuláciou uvedenou v Ústave SR a v zákone o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Pamätný Deň Slovákov žijúcich v zahraničí si pripomíname 5. júla - v rovnaký deň, ako slávime štátny Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda.
Zo Slovenska odchádza polovica najlepších maturantov z matematiky
Prichádzame aj o medikov a informatikov / Slovensko má v rámci krajín OECD druhý najvyšší podiel študentov v zahraničí. / Najviac Slovákov študovalo v Českej republike, a to až 70 %. Ďalšie krajiny majú menšie zastúpenie: Maďarsko (6 %), Veľká Británia (5 %), Dánsko (4 %) a Rakúsko (3 %).
https://dennikn.sk/2162386/zo-slovenska-odchadza-polovica-najlepsich-maturantov-z-matematiky-prichadzame-aj-o-medikov-a-informatikov
Medzinárodná súťaž talentov v oblasti vážnej hudby v Budapešti
https://www.cas.sk/clanok/1057468/medzinarodna-superstar-vaznej-hudby-tinedzerka-zo-slovenska-valcuje-konkurenciu/
Online čítanie slovenských povestí a rozprávok
https://matica.sk/matica-slovenska-prinasa-detom-online-citanie-slovenskych-povesti-a-rozpravok/
Ján Botík: Dolnozemskí Slováci - www.oslovma.hu/XXX/BotikDSl.pdf
Režisér najkultovejších hollywoodskych filmov pochádza zo Slovenska
Považujú ho za svetový talent / Miloš Forman nie je jediný rodák z Československa, ktorému sa podarilo uspieť na režisérskej stoličke za veľkou mlákou. / Rodák z Komárna Ivan Reitman má totiž na konte kultové snímky ako Krotitelia duchov či komédie s Arnoldom Schwarzeneggerom. / Napriek tomu na Slovensku nie je príliš známy. - Mohli by sme ho označiť za absolútnu bombu svetovej kinematografie v 80-rokoch. Aj napriek vysokej konkurencii si kultový film Krotitelia duchov doteraz získava fanúšikov svojím jedinečným hororovo-komediálnym príbehom štvorice kamarátov, ktorí v uliciach New Yorku rozbehli živnosť s lovom duchov. Vedel si však, že za týmto popkultúrnym kúskom stojí rodák z Komárna?
https://www.startitup.sk/reziser-najkultovejsich-holywoodskych-filmov-pochadza-zo-slovenka-povazuju-ho-za-svetovy-talent/
Podporné stanovisko Matici slovenskej od Svetového združenia Slovákov v zahraničí
K historickému i súčasnému významu Matice slovenskej / V zahraničí žije 1,5-2 mil. osôb slovenského pôvodu. Aj v zmysle Ústavy SR sú integrálnou súčasťou slovenského národa, ich kultúra a udržiavanie identity sú podporované Slovenskou republikou. Jedným z kanálov, ktorými sa tak deje, je i ustanovizeň - Matica slovenská. V minulosti zohrala neraz zásadnú, či dokonca rozhodujúcu rolu. I dnes je jej úloha nemalá, zvlášť, samozrejme, v krajinách, kde pôsobia zahraničné matice. Mimoriadne pozitívne je zvlášť pôsobenie malého, ale agilného pracoviska - Krajanského múzea Matice slovenskej. I preto nám záleží na tom, aby bola Matica slovenská podporovaná zo strany štátu tak, aby mohla dôstojne pôsobiť a napĺňať i tieto svoje úlohy.
https://matica.sk/podporne-stanovisko-matici-slovenskej-od-svetoveho-zdruzenia-slovakov-v-zahranici/
Nový trailer Slovania / Historický seriál s prvkami fantasy
https://strategie.hnonline.sk/media/2254615-tahakom-televizie-joj-budu-slovania-pozrite-si-novy-trailer
Mapa Praha slovenská ukazuje slovenské miesta v stovežatej metropole
11. novembra 2020 - (tasr)
Praha je mnohými nitkami a dejinnými udalosťami spojená so Slovenskom a Slovákmi. Na mnohých miestach si to aj pripomína. Mapa s názvom Praha slovenská je sprievodcom aspoň po niektorých zo slovenských miest v stovežatej metropole, označených sochami, pamätnými tabuľami či pamätníkmi, alebo aj neoznačených. Vydáva ju Slovensko-český klub s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. TASR o tom informoval predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský, jeden z autorov projektu. Mapa vychádza samostatne a tiež ako príloha časopisu Slovenské dotyky, magazínu Slovákov v ČR. Medzi zaznamenanými miestami je napríklad Slovenský dom v Prahe, najvýznamnejší projekt slovenskej menšiny v Česku otvorený v roku 2014, veľvyslanectvo SR a Slovenský inštitút v Prahe, tiež rezidencia slovenského veľvyslanectva (pôvodne rezidencia Gustáva Husáka vo funkcii generálneho tajomníka ÚV KSČ) i bývalé veľvyslanectvo SR v Prahe na adrese Pod hradbami 1, ktorá bola v rokoch 1990 - 1992 sídlom predsedu Federálneho zhromaždenia Alexandra Dubčeka. „Podobnú mapu sme vydali pred jedenástimi rokmi a bol to náš vari najúspešnejší nakladateľský počin. Odvtedy sa však toho veľmi veľa zmenilo, napokon vtedy neexistoval ešte ani Slovenský dom, presťahovala sa ambasáda, zanikli a vznikli galérie či reštaurácie, odhalili sa pamätné tabule. Súčasne sme vypátrali ďalšie historické skutočnosti, ktoré sme do mapy zapracovali,” uviedol Skalský. Dodal, že Praha je vlastne tretím najväčším slovenským mestom po Bratislave a Košiciach. „Žije tu okolo stotisíc Slovákov. Máme v pláne vydať i podobnú mapu slovenských miest v Brne. Lebo i tam žije Slovákov okolo 50.000, čo s ohľadom na veľkosť tohto mesta predstavuje ešte väčšie percento populácie. A najmä, i tam existuje rad zaujímavých pamiatok,” uviedol. Praha slovenská mapuje aj miesta spojené s osobnosťou astronóma, politika a vojenského letca Milana Rastislava Štefánika. Sochu spoluzakladateľa Československej republiky nájdu návštevníci Prahy pri Štefánikovej hvezdárni na Petříne, kde je tiež pamätná tabuľa venovaná Štefánikovi. Po ňom je pomenovaných viacero miest v hlavnom meste ČR - hlavná ulica na Smíchove, pasáž, ktorá vedie zo Štefánikovej ulice do obchodného centra Nový Smíchov, most spájajúci Revoluční třídu a Letenský tunel nad Vltavou, a kedysi aj študentský internát, dnes Kolej Mikoláša Aleša. Mapa slovenských miest v Prahe zaznamenáva pamätné tabule ďalších osobností slovenskej histórie, napríklad politikov Vladimíra Clementisa, Milana Hodžu, spisovateľov Dominika Tatarku, Martina Kukučína, Ladislava Mňačka, ale aj kodifikátora spisovnej slovenčiny, politika, básnika, publicistu, jazykovedca, novinára, redaktora a pedagóga Ľudovíta Štúra. Pamätná tabuľa na Slovanskom ostrove pripomína jeho účasť na Slovanskom zjazde v roku 1848. V mape je zaznačený aj pamätník atentátu na Heydricha pod kostolom sv. Cyrila a Metoda, predtým sv. Karla Boromejského. Ukrývali sa tu siedmi parašutisti, medzi nimi Slovák Jozef Gabčík, ktorí 27. mája 1942 uskutočnili atentát na Heydricha. Pamiatku parašutistov pripomína pamätná tabuľa z roku 1947 s reliéfom parašutistu a duchovného s menami hrdinov a ich ochrancov.
Srbsko znižuje financie národnostným menšinám
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11087-srbsko-znizuje-pridel-mensinam
Festival ľudových krojov Slovákov vo Vojvodine
https://www.rtv.rs/sk/vojvodina/festival-%C4%BEudov%C3%BDch-krojov-slov%C3%A1kov-vo-vojvodine_1183867.html
Insita ako ochranca identity Slovákov vo Vojvodine
http://rtv.rs/sk/vojvodina/insita-ako-identita_1178806.html
Pozdrav jubilujúcemu „Šafárikovi“
Jeden z najstarších spolkov Slovákov v Srbsku oslavuje 100 rokov
https://www.uszz.sk/sk/stranka/5046/pozdrav-predsedu-uszz-jubilujucemu-safarikovi---jeden-z-najstarsich-spolkov-vo-vojvodine-oslavuje-100-rokov
Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu
https://www.uszz.sk/sk/stranka/5038/v-novom-sade-jubiluje-safarik--jeden-z-najstarsich-spolkov-vo-vojvodine-slavi-100-rokov
Miroslav Gašpar z Rádia Nový Sad a slovenský novinár z Maďarska Imrich Fuhl
O stereotypoch v médiách
Stereotypy prekvitajú aj vo vzťahu k národom, ktoré my ako predstavitelia národnostných menšín vnímame oveľa citlivejšie ako tzv. bežní občania väčšinovej spoločnosti.
https://www.storyteller.rs/stereotypy-v-mediach-svedcia-skor-grafomanom
Slovenské novinové slovo v Maďarsku počas druhej svetovej vojny
V roku 1941 Nemci prepadli Juhosláviu a Maďarsko vtiahlo do Báčky a okupovalo ju. S územiami získali i množstvo slovenských a iných obyvateľov. Ministerský predseda Kállay povedal, že „Maďarsko má 300 000 Slovákov...“
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29317-historky-slovenske-novinove-slovo-v-ma-arsku-roku-1942
Gróf Hadík a báčske chmeliarstvo
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11092-grof-hadik-a-bacske-chmeliarstvo
Ako oživiť spomienku na legendárneho slovenského maršala?
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/926/andrej-hadik-v-srbskom-futogu--ako-ozivit-spomienku-na-legendarneho-slovenskeho-marsala
Migrácia vojvodinských Slovákov do Slovenskej republiky
16. októbra - (rtv.rs)
17597 občanov Srbska dostalo na Slovensku prvé povolenie na pobyt v období rokov 2009 až 2019. / Srbská akadémia vied a umenia novosadskej verejnosti usporadúva prednášky na rôzne témy. Nedávno sa uskutočnil výklad výskumníkov približujúcich aktuálnu migráciu vojvodinských Slovákov do Slovenskej republiky. Srbská etnologička Sanja Zlatanovićová a slovenský politológ Juraj Marušiak sa zaoberali témou migrácie vojvodinských Slovákov na Slovensko za posledných 30 rokov. Identifikovali dve vlny migrácie. Prvá sa udiala v 90 rokoch vo vojnovej Juhoslávii. Druhá, omnoho masovejšia, prebieha od roku 2015, ale v podstate sa začala ešte v roku 2008 v súvislosti s vypuknutím globálnej finančnej krízy. Ide o multilokálny terénny výskum, ktorý sme vykonávali v Bratislave a tu, v Srbsku, keďže ide o transnárodnostnú migráciu a menšinu, ktorá je rozdelená. Niektorí príslušníci menšiny sa trvalo alebo dočasne odsťahovali na Slovensko, iní zase zostali v Srbsku. Preto sme výskum koncipovali ako sieť lokalít, ktoré sme pozorovali, lebo medzi nimi je neustále prúdenie ľudí, informácií a výrobkov. Výskumníci uvádzajú, že napriek tomu, že vojvodinských Slovákov spája jazyk a etnické povedomie so Slovenskom, prisťahovalci sú často vnímaní ako Srbi. Ich slovenčina má viac dialektizmov, archaizmov a srbizmov a tým pádom po príchode musia preorientovať svoj jazykový kód. Náboženské rozdiely respondenti nereflektovali, ale ohľadom kultúrnych sa zmienili o medziľudských vzťahoch, ktoré sú na Slovensku oveľa formálnejšie, než v Srbsku. Urobili sme viac ako šesťdesiat štruktúrovaných, viachodinových rozhovorov s našimi spolubesedníkmi. Vo fókuse boli životné príbehy migrantov. Usilovali sme sa nazrieť do ich vnútra a pozerať sa na situáciu z ich pohľadu. Okrem toho, skúmali sme aj právne dokumenty prisťahovalcov, ich záujem o médiá, sociálne siete a ostatné zdroje informácií. Za posledné tri roky sa intenzívne zvýšil záujem o povolenie na pobyt na Slovensku. Od roku 2009 až po rok 2019 17597 občanov Srbska dostalo prvé povolenie na pobyt, uvádzajú výskumníci. Slovensko sa pred dvomi rokmi, po Nemecku, Slovinsku a Chorvátsku umiestnilo na štvrtom mieste medzi cieľovými krajinami srbských občanov do zahraničia a takýto migračný trend má rastúcu tendenciu.
Vojvodinskí Slováci v procese „návratovej“ migrácie medzi dvomi domovinami
https://www.storyteller.rs/vojvodinski-slovaci-v-procese-navratovej-migracie/
Miroslav Demák: Sedel som doma a pracoval
Narodil sa v Starej Pazove, pôsobil v slovenských vojvodinských vydavateľských inštitúciách, ale už roky žije a pôsobí v Bratislave. Miroslav Demák, básnik, prozaik, dramatik, prekladateľ, novinár a vydavateľ, je činný stále. V časopise Nový život prednedávnom vyšiel rozhovor s ním, a portál Storyteller ho teraz predkladá aj pred svojich čitateľov:
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3428790473886571
Uhorsko nerovná sa Maďarsko
Slovo, ktoré v maďarčine nechcú poznať...
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29237-historky-uhorsko-nerovna-sa-ma-arsko
Duchaplnosť múdrych kníh zmierňuje trpkosť roka bez dotykov priateľov
Ľudo Pomichal: Nedá mi nepretlmočiť aspoň zopár myšlienok z robustnej 782-stranovej knihy, priam biblie denníkových zápisov Ladislava Medňanského, génia maliarskeho štetca, ale aj vzácneho filozofa života, nášho uhorského slovensko-maďarského umelca...
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29284-poh-ad-zo-slovenska
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3415590118539940
Genetik, mikrobiológ a pedagóg Matej Šipický
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/1092-genetik-mikrobiolog-a-pedagog-matej-ipick
M. Šipický o slovenskom prebudení v Maďarsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/154-politika3/788-m-ipick-o-slovenskom-prebudeni-v-maarsku
Národnosti v štáte Maďarov / Kde je naše miesto?
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/604-narodnosti-v-tate-maarov-kde-je-nae-miesto
Sipiczki Matthias (Debreceni Egyetem) a kutatói kiválóságlistában
magyarországiként megjelölt kutatók listáján / Az élvonal élvonala / Kutatói rangsorok - a világ és Magyarország
https://mersz.hu/dokumentum/matud202011__15
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3417912221641063
Náš kalendár na rok 2021 v predaji
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3397538477011771
Milí priatelia, priaznivci, rozširovatelia a čitatelia obľúbenej ročenky Slovákov v Maďarsku, vyšiel Náš kalendár na rok 2021. 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 2021 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 2021 bol obsahovo, tematicky a žánrovo pestrým, praktickým, zároveň hodnotným a podnetným čítaním. V prílohe nájdete objednávku (megrendelőlap) na Náš kalendár 2021 (ktorú si môžete stiahnuť aj odtiaľto): http://www.oslovma.hu/Archiv/MegrendL-NKal2021.pdf. 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.noviny2020@gmail.com / S pozdravom: Imrich Fuhl, konateľ spoločnosti SlovakUm
Ranný výhľad z okna na Pilíš
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.284831058282544/3454299638002321/
László Krasznahorkai sa dočkal slovenského prekladu svojich diel
Majster apokalypsy a jeho zlovestný cirkus
Maďarský prozaik László Krasznahorkai patrí medzi najvýraznejšie osobnosti súčasnej svetovej literatúry. Je držiteľom mnohých domácich aj zahraničných literárnych cien. V slovenskom preklade mu čochvíľa vyjdú romány Satanské tango a Melanchólia vzdoru. Študoval právo aj literatúru. Publikovať začal v roku 1977, najskôr časopisecky. Ako osobný priateľ svetoznámeho maďarského režiséra Bélu Tarra stál pri zrode jeho dôležitých filmov. Tarr sfilmoval niekoľko Krasznahorkaiových románov, napríklad Satanské tango, z ktorého vznikol sedemhodinový film. Spolupracovali aj na snímke Turínsky kôň. Patrí medzi spisovateľov, ktorí precestovali svet. Dlhé roky žil v rôznych krajinách Európy, v Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Holandsku, Grécku ale aj v USA, Číne a Japonsku. Jeho diela pozitívne prijímajú literárni kritici celého sveta. Susan Sontag ho nazýva majstrom apokalypsy, ktorý sa dielom rovná Gogoľovi a Melvillovi. Osobne sa priatelil aj s Allenom Ginsbergom, u ktorého v New Yorku dlhší čas býval, najmä počas písania svojho románu Vojna a vojna. Jeho dielo charakterizuje apokalypsa aj karneval, citlivá satira aj dráma a tragické vyvrcholenie, v ktorom sa každému ujde, po čom túži: kto sa chce smiať, smeje sa, kto sa chce dojať, plače. Je držiteľom Man Bookerovej ceny za literatúru, aj americkej ceny za literatúru America Award in Literature:
https://dunszt.sk/2020/11/05/majster-apokalypsy-a-jeho-zlovestny-cirkus/
Ako byť mostom dobrého prekladu
Svet umeleckého prekladu je spravidla málo viditeľný, hoci svetová literatúra sa presadzuje práve vďaka kvalitným prekladom skvelých kníh do iných jazykov. Skrývajú sa za tým stovky hodín sústredenej a náročnej práce s textom. Aj preto partia mladých ľudí nedávno založila literárny časopis Verzia. / DoSlov zastrešuje literárne prekladateľky a prekladateľov, redaktorky a redaktorov. Slovo literárny je tu možno trochu problematické, ale ide nám o to, aby sme zahrnuli tých, ktorí sa venujú umeleckému prekladu, ale aj tých, ktorí prekladajú a redigujú spoločenskovedné texty, esejistiku a podobnú literatúru:
https://dunszt.sk/2020/11/03/ako-byt-mostom-dobreho-prekladu/
Fond Gábora Bethlena a Fond na podporu kultúry národnostných menšín
- komparácia fondov podporujúcich maďarskú kultúru na Slovensku
https://dunszt.sk/2017/11/27/fond-gabora-bethlena-a-fond-na-podporu-kultury-narodnostnych-mensin-komparacia-fondov-podporujucich-madarsku-kulturu-na-slovensku/
Koronakríza postupne znižuje počet cudzincov pracujúcich na Slovensku
https://ekonomika.sme.sk/c/22518197/koronakriza-postupne-znizuje-pocet-cudzincov-pracujucich-na-slovensku.html
V Maďarsku sa zvýšil počet aktívnych nakazených na viac ako 40.000
V Budapešti sa konal ligový futbalový zápas Ferencváros - Újpest, ktorého sa na štadióne Groupama Aréna zúčastnilo vyše 15.000 ľudí. Viaceré médiá zverejnili fotografie, na ktorých väčšina fanúšikov nemala nasadené rúška, dokonca ho nemal ani hovorca Centra vládnej komunikácie Örs Farkas, ktorý svoju selfie fotografiu bez rúška zo sociálnej siete neskôr odstránil.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-pocet-aktivnych-nakazenych/502732-clanok.html
Ako vo svete pred koronou: na maďarské derby prišlo 16-tisíc ľudí
https://futbal.pravda.sk/zahranicne-ligy/clanok/566803-ako-vo-svete-pred-koronou-na-madarske-derby-prislo-16-tisic-ludi/
Za dva dni otestovali na Orave a v Bardejove viac než 121-tisíc ľudí
Infekčných bolo 4432
https://dennikn.sk/2104586/minuta-po-minute-testovanie-orava-bardejov-druhy-den/?ref=list
Plošné testovanie ako v SR by podporilo 74 percent Maďarov
24. októbra - (tasr)
Plošné testovanie obyvateľstva na prítomnosť nákazy novým druhom koronavírusu, aké sa pripravuje na Slovensku, by v Maďarsku podporilo 74 percent ľudí. Odmietlo by ho 26 percent. Vyplýva to z výsledkov reprezentatívneho prieskumu platformy Pulzus Kutató, ktoré zverejnil v piatok spravodajský portál Napi.hu. S takýmto krokom v boji proti pandémii koronavírusu by súhlasilo až 78 percent ľudí vo veku 18 až 39 rokov. Zvyšných 22 percent z nich by bolo proti. Za testovanie sa v kategórii osôb vo veku od 40 do 59 rokov vyjadrilo 75 percent ľudí. Proti by bolo 25 percent respondentov. Zo starších ľudí nad 60 rokov, ktorí sú pandémiou viac ohrození, 69 percent uviedlo, že by plošné testovanie bolo potrebné aj v Maďarsku. Opačný názor vyjadrilo 31 percent osôb z tejto skupiny. Za posledný deň pribudlo v Maďarsku 2066 potvrdených prípadov nákazy. Na komplikácie spôsobené ochorením COVID-19 zomrelo 47 ľudí. Celkový počet nakazených dosiahol 54.278 a v spojitosti s COVID-19 zomrelo celkom 1352 osôb.
Rúška sú v Maďarsku povinné aj na vonkajších podujatiach
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-ruska-su-od-piatka-povinn/502366-clanok.html
V Maďarsku je voľných 47 percent nemocničných lôžok
https://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-je-volnych-47-percent-nemo/502211-clanok.html
Maďarsko môže zo zaobstarávania vakcíny dostať 6,5 milióna kusov
Európska komisia podpísala zmluvy o dodávkach účinných vakcín s viacerými s farmaceutickými spoločnosťami vrátane AstraZeneca.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-moze-zo-zaobstaravania-vakc/502116-clanok.html
Maďarská ministerka spravodlivosti Vargová sa nakazila koronavírusom
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-ministerka-spravodlivosti-var/501725-clanok.html
Maďarský parlament predĺžil splátkové moratórium do júna 2021
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-parlament-pre-koronavirus-pr/501564-clanok.html
Áder podpísal zákon o zdravotnej službe obsahujúci aj úpravu miezd
Hlava štátu pripomenula, že zákon vznikol na základe profesijného a politického konsenzu a že návrh podporili v hlasovaní aj všetci opoziční poslanci.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-ader-podpisal-zakon-o-zdra/500333-clanok.html
Orbán vyzval Maďarov, aby počas pandémie neplánovali zahraničné lyžovačky
https://svet.sme.sk/c/22512056/orban-vyzval-madarov-aby-pocas-pandemie-neplanovali-zahranicne-lyzovacky.html
Orbán nariadil ministrovi vnútra, aby docielil všeobecné nosenie rúšok
Povinnosť nosenia rúšok zaviedli aj v nákupných centrách, s výnimkou tamojších kancelárií, telocviční, reštauračných zariadení a prevádzkových miestností.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-orban-nariadil-ministrovi-vn/502467-clanok.html
Maďarsko pošle Česku 150 pľúcnych ventilátorov
Prístroje od Maďarska prevezmú českí požiarnici a uložia ich dočasne do skladov štátnych hmotných rezerv, odkiaľ ich v prípade potreby poskytnú nemocniciam.
https://www.teraz.sk/zahranicie/babis-madarsko-posle-cesku-150-pl/502542-clanok.html
Spoločná maďarská strana by sa podľa prieskumu dostala do parlamentu
Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom októbra a Most-Híd, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja (SMK-MKP) a Összefogás-Spolupatričnosť kandidovali spolu, tak by sa s podporou 7,3 percenta dostali do parlamentu.
https://www.webnoviny.sk/spolocna-madarska-strana-by-sa-podla-prieskumu-dostala-do-parlamentu/
Režisér Szabolcs Hajdu: Orbán končí. Už nás ani nedokáže rozprášiť
https://kultura.sme.sk/c/22506673/reziser-szabolcs-hajdu-viktor-orban-konci-uz-nas-ani-nedokaze-rozprasit.html
Za autonómiu maďarských univerzít sa vyjadrili odborári aj zdravotníci
24. októbra - (tasr)
K pochodu, ktorý v piatok zorganizovali študenti a pedagógovia Univerzity divadelných a filmových umení (SZFE) v Budapešti požadujúci autonómiu univerzít a intelektuálnu slobodu, sa pripojili aj odborári a zdravotníci, informovala agentúra MTI. Tisíce demonštrantov, podľa niektorých médií až desaťtisíc ľudí, naplnili úsek Cesty slobody tlače a Rákócziho cestu. Rečníci podujatia zdôrazňovali, že kvalitné vzdelávanie je možné robiť iba v autonómnych inštitúciách, preto treba chrániť autonómiu univerzít. Podľa nich vládna moc chce pod rúškom zmeny modelu vzdelávania zasiahnuť do fungovania univerzít prostredníctvom svojich nasadených ľudí. S prejavmi vystúpili aj odborárski predstavitelia a zdravotníci, ktorí podporili snahy študentov a kritizovali kroky vlády, ktoré komplikujú situáciu zamestnancov i pracovníkov zdravotníctva v Maďarsku. Protestné podujatie sa skončilo večer bez incidentov spoločným zaspievaním štátnej hymny. Poslucháči SZFE požadujúci zachovanie autonómie školy od 2. septembra blokujú budovu univerzity. Maďarský parlament v júli schválil zmenu štruktúry Korvínovej univerzity a SZFE, ktoré sa tak dostali do vlastníctva nadácií. Na protest proti dosadeniu vládou vymenovanej dozornej rady nadácie SZFE odstúpilo celé vedenie univerzity.
Tisíce demonštrantov v Budapešti za slobodu univerzít
23. októbra 2020 - (tasr)
Študenti a pedagógovia Univerzity divadelných a filmových umení (SZFE) v Budapešti, ale aj poslucháči ďalších univerzít v Maďarsku, sa 23. októbra 2020 zhromaždili v Budapešti, aby protestným pochodom požadovali slobodu univerzít. Tisíce protestujúcich sa zišli na Nábreží Technickej univerzity, odkiaľ sa vydali k Námestiu 15. marca, kde zapálili fakle. Odtiaľ pochod pokračoval ku kinu Uránia. Poslucháči SZFE 2. septembra vyhlásili blokádu univerzity, pričom požadujú zachovanie jej autonómie. Maďarský parlament v júli schválil zmenu štruktúry Korvínovej univerzity a SZFE, ktoré sa tak dostali do vlastníctva nadácií. Na protest proti dosadeniu vládou vymenovanej dozornej rady nadácie SZFE odstúpilo celé vedenie univerzity, ktorej kauza je pozorne sledovaná aj v zahraničí. Kabinet odmieta obvinenia z pokusu o cenzúru slobody prejavu a tvrdí, že spravovanie niektorých univerzít dozornou radou v skutočnosti prispeje k odstráneniu štátneho vplyvu. Pochodujúci dav skandoval heslo „Slobodná krajina, slobodná univerzita,” ktoré zaznievalo už aj na demonštráciách pri kauze Stredoeurópskej univerzity. CEU podporovaná americkým podnikateľom maďarského pôvodu Georgeom Sorosom bola jedinou zahraničnou vysokou školou pôsobiacou v Maďarsku, ktorá nespĺňala nové požiadavky sformulované vládou premiéra Viktora Orbána. Medzičasom táto univerzita ukončila svoju činnosť v Maďarsku a v novembri 2019 otvorila nový vysokoškolský areál vo Viedni.
Poslankyňa za krajnú pravicu Dóra Dúró trhá a skartuje rozprávkové knihy
Literatúra pre deti s gender tematikou predstavuje podľa maďarskej vlády nebezpečenstvo. Na stranu autorov sa postavila kultúrna obec a vyše tisíc psychológov. / Pôvodne si mladá maďarská spisovateľka rozprávku vymyslela len tak na počkanie. Postupujúce skúsenosti s politickou klímou v Maďarsku ju však čoraz viac presviedčali, že je dôležité napísať detskú knižku, v ktorej by sa odlišnosti medzi ľuďmi objavovali celkom prirodzene, tak ako v realite. Preto Zsófia Bán vlani vydala knihu Vagánybagoly és a harmadik Á (Báječná sova a tretia A) a okamžite si ňou získala srdcia detí. Toto dielo teraz v priamom prenose na politickej pôde verejne roztrhali a hodili do koša.
https://dunszt.sk/2020/10/14/poslankyna-krajnej-pravice-trha-a-skartuje-rozpravkove-knihy/
„Ničenie kníh pripomína fašistickú rétoriku“
https://dunszt.sk/2020/10/14/zsofia-ban-nicenie-knih-pripomina-fasisticku-retoriku/
Ruky preč od kníh!
Môže sa ideologický boj stále spájať s ničením kníh? / Alebo, ako dostať knihu medzi tie najhľadanejšie a najpredávanejšie:
https://dunszt.sk/2020/09/30/ruky-prec-od-knih/
V roku 2021 nás čaká sčítanie obyvateľov
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1/1487-v-roku-2021-nas-caka-scitanie-obyvatelov
http://www.oslovma.hu/Archiv/ScitOb21.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3347583172007302
Slováci v Maďarsku pred sčítaním obyvateľov 2021
V členských krajinách Európskej únie v roku 2021 sa bude konať všeobecné sčítanie obyvateľov. Presný čas, metódu sčítania a obsah sčítacích dotazníkov určuje každý členský štát sám. V Maďarsku podľa vládneho nariadenia o priebehu sčítania proces vyplňovania dotazníkov má trvať od 1. mája do 20. júna 2021.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1/1487-v-roku-2021-nas-caka-scitanie-obyvatelov
Maďarské strany na Slovensku chcú vedieť, ako budú vyhodnocované údaje o národnosti
5. októbra 2020 - (tasr)
Mimoparlamentné maďarské strany Most-Híd, SMK-MKP, Összefogás - Spolupatričnosť sa obrátili na Štatistický úrad (ŠÚ) SR v súvislosti so Sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Zaujímajú sa, akou formou bude úrad vyhodnocovať a sprístupňovať údaje o národnostnom zložení. Údaje z oboch otázok zisťujúcich národnosť by mali byť podľa nich vnímané rovnocenne a kumulatívne. O spoločnom liste strán informovala TASR hovorkyňa Mosta-Híd Klára Magdeme. „Osoba, ktorá sa prihlási k niektorej národnostnej menšine v druhej otázke, by mala byť vnímaná z hľadiska početnosti danej menšiny rovnako ako osoba, ktorá sa k uvedenej národnosti prihlási v prvej voľbe,” myslia si zástupcovia maďarských strán. Nová možnosť prihlásenia sa k viacerým národnostiam by mala byť podľa nich cestou k zachovaniu a rozšíreniu národnostných práv. Ako doplnili, údaj o početnosti národnostných menšín z pohľadu menšín je kľúčový, pretože na základe neho sa určuje výška príspevkov na podporu kultúry jednotlivých menšín, a takisto zoznam obcí, v ktorých môžu občania patriaci k národnostným menšinám využívať svoje jazykové práva.
Szijjártó: Poľsko a Maďarsko nedovolia, aby ich EÚ vydierala
https://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-polsko-a-madarsko-nedovol/502235-clanok.html
EÚ je znepokojená voľbou Orbánovho spojenca za šéfa Najvyššieho súdu
https://www.teraz.sk/zahranicie/eu-je-znepokojena-volbou-orbanovho-s/501700-clanok.html
Bulharsko má na rozdelenie fondov EÚ iný pohľad než Budapešť
https://www.teraz.sk/zahranicie/zacharievova-bulharsko-ma-iny-pohla/501441-clanok.html
Maďari žijúci v SR môžu naďalej rátať s podporou Maďarska
https://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-madari-zijuci-v-sr-moz/498953-clanok.html
Novela zákona o štátnom občianstve by sa mala predložiť už v októbri
https://domov.sme.sk/c/22507193/novela-zakona-o-statnom-obcianstve-by-sa-mala-predlozit-uz-v-oktobri.html
Schôdzka Putina s Orbánom, plánovaná na koniec roka, nebola zrušená
https://www.teraz.sk/zahranicie/schodzka-putina-s-orbanom-planovana/499069-clanok.html
Proti Maďarsku a Poľsku treba odvahu
Kto chce byť beneficientom Únie, mal by dodržiavať pravidlá
4. októbra 2020 - (Jakub Filo - komentare.sme.sk)
Opatrné našľapovanie európskej komisie okolo porušovania princípov právneho štátu zo strany Maďarska a Poľska je zlým signálom pre ostatných politikov v iných štátoch Únie, ktorých svrbia dlane, aby premenili svoje krajiny na oligarchické partokracie. Prevažne konsenzuálne rozhodovanie, akým viac či menej úspešne manévrujú európsku politiku garnitúry Únie, kryté v posledných mesiacoch paktom Merkelová - Macron, je pri toľkých rôznorodých záujmoch úctyhodné. Ale je najvyšší čas, aby komisia povedala Orbánovi, Kaczynskému a im podobným dosť. Navyše, keď má dnes v rukách mimoriadne silný nástroj v podobe miliárd určených pre jednotlivé krajiny na popandemickú obnovu. Lebo autokratov reči o znepokojení bez reálnych následkov len posilňujú. Po silnom integračnom efekte spoločných európskych dlhopisov by mal totiž vzniknúť nástroj, aby nikto po ich skonzumovaní nemal chúťky na rozvracanie Únie. To by bol odkaz nemeckého predsedníctva aj finálny podpis za 16-ročným vládnutím Merkelovej v Berlíne, ktorej epocha skončí budúci rok. Lebo poučku, kto chce byť beneficientom Únie, mal by mať dostatok sebaúcty dodržiavať aj jej pravidlá, sme už počuli. Teraz treba odvahu ju presadiť.
Slovenčina, maďarčina - naučiť sa nie je drina
Rozumieme si - Spájať maďarské a slovenské rodiny, búrať predsudky a budovať mosty
https://dianamarosz.blog.sme.sk/c/545205/slovencina-madarcina-naucit-sa-nie-je-drina.html
Menšinová identita nemusí byť len o traumách
- hovorí zakladateľka programu vzájomného hosťovania maďarských a slovenských detí
Nechápali sme, že ak existujú rôzne fungujúce mechanizmy, prečo prežívajú maďarské deti na Slovensku svoju identitu ešte stále ako nevýhodu a prečo mnohé z nich opustia krajinu po maturite, vraví Orsolya Véghová, organizátorka projektu Cseregyerek - rozumieme.si. Projekt vznikol pred dvomi rokmi a jeho cieľom je interkultúrna výmena v rámci Slovenska. Jeho zakladateľmi sú Maďarky a Maďari zo Slovenska, ktorí majú vlastné skúsenosti so zložitosťou slovensko-maďarských vzťahov, vzájomnej tolerancie a učenia sa jazyka.
https://dennikn.sk/2073048/mensinova-identita-nemusi-byt-len-o-traumach-hovori-zakladatelka-programu-vzajomneho-hostovania-madarskych-a-slovenskych-deti/#
Roman Holec a Trianon, triumf a katastrofa
Trianonská mierová zmluva nespadla z neba. Holecova kniha je užitočná práve tým, že skúma všetko, čo Trianonu predchádzalo, aj to, čo po podpise zmluvy nasledovalo. / Nie, nie, nikdy?
https://kultura.sme.sk/c/22517454/roman-holec-a-trianon-triumf-a-katastrofa.html
Prvá republika nám otvorila okná do Európy
Priniesla demokraciu, parlament a občianske práva v celej ich modernej škále. Pre malý národ v Karpatoch bola vôbec prvým vlastným štátom. Napriek tomu nemajú Slováci dodnes ujasnený vzťah k prvej Československej republike.
https://plus.sme.sk/c/22515383/kokain-korupcia-aj-skandaly-prva-republika-nebola-dokonala-ale-otvorila-nam-okna-do-europy.html
„Túto Bibliu chceli v maďarskom jazyku vydať reformovaní kresťania“
Archív Štátnej vedeckej knižnice odhalil vzácnosť, sú ňou dve Biblie z roku 1590 / Vizsolyská biblia v Košiciach
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22514660/archiv-statnej-vedeckej-kniznice-odhalil-vzacnost-su-nou-dve-biblie-z-roku-1590.html
V Necpaloch odhalili Petőfimu pamätník
Slávny spisovateľ má na Slovensku bohatú históriu. / V Necpaloch slávnostne odhalili pamätník významného maďarského, uhorského a stredoeurópskeho básnika Sándora Petőfiho. Naplnil sa tak niekoľko desiatok rokov trvajúci sen aktivistu Zoltána Lengyela, člena Spolku Maďarov v Turci, ktorý túžil, aby mal básnik Petőfi pamätník práve v Necpaloch, v rodisku jeho matky Márie Hrúzovej. / Pamätník Sándora Petőfiho v Necpaloch, ktorý zhotovil martinský umelec Milan Orság, je druhým na Slovensku. Prvý je umiestnený v Medickej záhrade v Bratislave. Básnik Sándor Petőfi má okrem slovenských rodičov i bohatú slovenskú históriu. Vo svojich veršoch vo vzťahu k slovenčine uviedol: „A keby Maďar nebol som, verte, k tomuto patril by som.“
https://myturiec.sme.sk/c/22511125/v-necpaloch-odhalili-petofimu-pamatnik.html
Žil krátko, tvoril vášnivo, zomrel tragicky. Aj po smrti vyvoláva vášne
Maďarský básnik má pamätník v Turci / „Nechali sme na pamätník vytesať, aby sa stal symbolom vzájomnej úcty a porozumenia medzi našimi národmi. Veď Petőfi nemá národy rozdeľovať, ale spájať.“ / Jeho život bol ako z učebnice o bohémoch. Miloval život, víno a divadlo, neskrotný a revolučný do špiku kostí. Žil krátko, tvoril vášnivo a zomrel tragicky. Mal len 26 rokov. Zanechal za sebou veľa básní aj otáznikov. Hoci sa narodil ako Alexander Petrovics, počas života používal viacero umeleckých pseudonymov a preslávil sa pod tým posledným, ktorý si vybral, keď sa rozhodol stať sa básnikom. Pod ním ho aj pozná celý svet. Petőfi. Miloval ho Hviezdoslav aj Smrek, zneužívali ho nacionalisti na oboch stranách Dunaja. Nenastal konečne čas, aby sme v 21. storočí začali vnímať Sándora Petőfiho ako skvelého básnika?
https://plus.sme.sk/c/22509105/zil-kratko-tvoril-vasnivo-zomrel-tragicky-aj-po-smrti-vyvolava-vasne.html
Rybníček / Plačkovo / Santov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3299548710144082
Gregor Papuček: Hrajme sa! (1990)
www.oslovma.hu/Archiv/GrePapHr.doc
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.552107664888214/3306818932750393/
Dvojjazyčnosť v senváclavskom kostole
(Pilisszentlászló) Gregor Gallai, ďakujeme!
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3328858650546421
Dušičky nabádajú k pokore, v plameni sviece sa vyjavujú obrazy nezabúdania
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29200-poh-ad-zo-slovenska-du-i-ky-nabadaju-k-pokore-v-plameni-sviece-sa-vyjavuju-obrazy-nezabudania
Sviatok všetkých svätých / Halloween či Dušičky?
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/166-historia3/539-sviatok-vetkch-svatch-halloween-i-duiky
Odišiel Ján Šutinský
Po dlhotrvajúcej chorobe 21. októbra 2020 nás navždy opustil hudobník, skladateľ, učiteľ spevu, vedúci mnohých zborov Ján Šutinský.
Lúči sa učiteľský zbor čabianskej slovenskej školy:
http://www.oslovma.hu/Archiv/Sutinsky.pdf
Ján Šutinský sa narodil v roku 1943 v Pitvaroši, v Segedíne získal diplom učiteľa hudobnej výchovy a spevu, prvé učiteľské roky strávil v Devecseri a potom v slovenskej škole v Békešskej Čabe, kde od roku 1997 pôsobil ako jej riaditeľ. V slovenskej škole založil spevácky zbor a mandolínový súbor, medzitým ho poverili vedením Všeobecného robotníckeho speváckeho krúžku založeného v roku 1921. Do slovenskej hudobnej kultúry v Maďarsku sa zapísal ako pedagóg, zbormajster, organista, zberateľ slovenských ľudových piesní, zakladateľ spevokolu a skladateľ. Blízky vzťah k slovenskej ľudovej hudbe prejavil tým, že svoju skladateľskú činnosť začal upravovaním slovenských ľudových piesní pre mandolíny, neskôr pre miešaný zbor, a spracoval ich aj pre flautu. V poslednej dobe upravil slovenské a slovanské ľudové piesne pre koncertné dychovky z Békešskej Čaby a Slovenského Komlóša. Bol zakladajúcim dirigentom Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena, pre ktorý upravil aj pitvarošské slovenské ľudové piesne, ktoré vydali aj knižne s názvom Piesne Slovákov v Pitvaroši. Nech odpočíva v pokoji! O pohrebe sa rozhodne rodina neskôr. (Ľudové noviny)
Učiteľ, zbormajster, rádioamatér a politik
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/619-uite-zbormajster-radioamater-a-politik
Výzva VPN ZSM učiteľom slovenčiny škôl,
ktoré sa v tomto roku mali zúčastniť Školy v prírode
www.oslovma.hu/Archiv/VpnVyzUc.pdf
Výzva VPN ZSM vedúcim pobočiek,
miestnych organizácií Zväzu Slovákov v Maďarsku
www.oslovma.hu/Archiv/VpnVyPob.pdf
Dotazník pre krajanov
Zapojte sa do procesu tvorby Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom na obdobie 2021-2025 / Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí so svojimi partnermi, v gescii a činnosti ktorých je aj participácia v oblasti krajanskej problematiky, sa už od septembra 2020 programovo podľa vnútorne nastaveného plánu a časového harmonogramu jednotlivých fáz venuje rozpracovaniu konkrétnych téz a námetov v rámci tvorby novej Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na roky 2021-2025. Práve tento dokument sa po schvaľovacom konaní stane od budúceho roku pevnou strategicko-obsahovou rukoväťou v komunikácii ÚSŽZ a ďalších rezortov, nevládnych organizácií a inštitúcií či občianskych združení so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Keďže v rámci tvorby samotnej koncepcie je pre nás cenný každý názor, podnet či myšlienka priamo od našich krajanov, ÚSŽZ dáva do pozornosti obšírny dotazník. Jeho vyplnením a odoslaním sa aj vy, naši krajania, môžete priamo stať spolutvorcami predmetnej koncepcie. Napokon, takto to vyznieva aj slovami Milana Jána Pilipa, predsedu ÚSŽZ.
https://www.uszz.sk/sk/stranka/5012/do-pozornosti-dotaznik-pre-krajanov-zapojte-sa-do-procesu-tvorby-koncepcie-statnej-politiky-sr-vo-vztahu-ku-krajanom-na-obdobie-2021-2025
Jesenné práce v krajanskom folklóre
https://skrsi.rtvs.sk/clanky/slovaci-vo-svete/236889/jesenne-prace-v-krajanskom-folklore
Peter Sagan suverénne víťazom 10. etapy na Giro d'Italia
https://www.teraz.sk/sport/dockal-sa-peter-sagan-suverenne-vit/500058-clanok.html
Maďarsko predlžuje kontroly na hraniciach o ďalší mesiac
Výhradne na osobnú dopravu je možné použiť 31 kontrolovaných hraničných priechodov, pričom polícia kontroluje aj 86 menších poľných, lesných či turistických ciest.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-predlzuje-kontroly-na-hranici/497225-clanok.html
Na zatvorených hraniciach Maďarska zostanú pre Slovákov výnimky
Do Maďarska môžu vstúpiť ak je to na menej ako 24 hodín a menej ako 30 kilometrov do vnútra štátu.
https://www.teraz.sk/slovensko/na-zatvorenych-hraniciach-madarska-zos/496692-clanok.html
V Segedíne začnú klinicky testovať favipiravir pri liečbe COVID-19
https://www.teraz.sk/zahranicie/v-segedine-zacnu-klinicky-testovat-f/497646-clanok.html
Novinári zo zlikvidovaného Indexu spustili Telex, orbánovci za ním vidia „českého Sorosa“
https://dennikn.sk/2066713/novinari-zo-zlikvidovaneho-indexu-spustili-telex-orbanovci-za-nim-vidia-ceskeho-sorosa/
Homosexuálni princovia nie sú naša kultúra, povedala poslankyňa a zničila detskú knihu
Stala sa najpredávanejšou
https://dennikn.sk/2065553/homosexualni-princovia-nie-su-sucastou-madarskej-kultury-povedala-poslankyna-a-znicila-detsku-knihu-stala-sa-najpredavanejsou/
Spoluprácu SR a Maďarska v oblasti vojenského letectva upraví dohoda
https://www.teraz.sk/slovensko/mospolupracu-sr-a-madarska-v-oblasti/497597-clanok.html
Maďarské opozičné strany rokovali o prípravách na voľby 2022
Opozičné strany postavia v komunálnych voľbách v každom okrese jedného spoločného kandidáta.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-sefovia-opozicnych-stran/497517-clanok.html
Szijjártó navrhol spojiť Budapešť s Varšavou rýchlostnou železnicou
Trasa by viedla cez územie Slovenska i Česka.
https://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-navrhol-rauovi-spojit-budap/496491-clanok.html
Twitter omylom blokoval oficiálny účet maďarskej vlády
https://www.teraz.sk/zahranicie/twitter-omylom-blokoval-oficialny-uce/497118-clanok.html
Maďarsko nesúhlasí so správou o stave právneho štátu
Správa eurokomisie je voči Maďarsku a Poľsku kritická, najmä čo sa týka oslabovania nezávislosti súdnictva. Poukazuje aj na deficity Maďarska v oblasti boja proti korupcii.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-vlada-sprava-ek-o-stave-pr/497038-clanok.html
Ako uraziť Orbána
Ak Jourová uráža Maďarov, tak Orbán uráža všetkých ostatných
29. septembra 2020 - (Peter Schutz - komentare.sme.sk)
Ľúbostná romanca Visegrádskej štvorky dostala vidlami medzi rebrá ako ešte nikdy. List Viktora Orbána predsedníčke Leyenovej, aby odvolala Věru Jourovú, ktorej odchod z funkcie je „nevyhnutne dôležitý“, je dramatická personálna intervencia, akú Komisia veľmi dlho nepamätá. Ak teda vôbec. Jourovej slová pre nemecký Spiegel, že „Maďarsko je chorá demokracia“ a „má obavu, aby maďarská verejnosť neprecitla jedného dňa, že posledné voľby, ktoré sa dali nazvať slobodnými, už boli”, vecne nemajú chybu, ale diplomatické určite neboli. Paradoxne, práve vzhľadom na jej podpredsednícke portfólio: hodnoty a transparentnosť, kde v jej náplni práce stojí (aj) monitorovanie demokracie a právneho štátu, sa pýtala väčšia zdržanlivosť, keďže - podobne ako sa sudcovia nevyjadrujú k živým kauzám - aj Jourová sa nachádza v takpovediac rozhodovacej fáze. Konanie vo veci porušovania (rôznych, viacerých) európskych princípov vedie Komisia zvlášť proti Maďarsku a okrem toho dokončuje hodnotiacu správu o všetkých členských štátoch. Odvolanie (odstúpenie) Jourovej z dôvodu, že „urazila maďarských občanov EÚ“, nemá najmenší nárok žiadať už len preto, že ak je to urážka, potom on sám svojimi názormi na liberálnu demokraciu uráža každého nemaďarského občana EÚ. A nepomerne drsnejšie a častejšie, čoho iba jedným zo sta dokumentov je septembrová esej Orbána pre vládny Magyar Nemzet. Optikou liberálnej demokracie - a Jourová si nemôže nasadiť inú - je Maďarsko s (de facto) jednofarebnou mediálnou krajinou (viac podobnou tureckej/ruskej než európskej), systémovou korupciou, etatizovanou kultúrou, školstvom, vedou, straníckou prokuratúrou atď. „chorá demokracia“. Čo je už, žiaľ, banalita. O čosi menej banálne je, že Jourová je osobnou nomináciou Babiša, ktorého obdiv k Orbánovi dnes funguje ako jedno z najpevnejších pút Visegrádu. Vyjadrenie českého premiéra k faktickému ultimátu maďarského kolegu na „jeho vlastnú“ komisárku, čomu sa nemôže ani vyhnúť, ani držať akúsi neutrálnu pozíciu, preto sľubuje stať sa najzaujímavejšou časťou príbehu. Keďže, samozrejme, „plná dôvera“, ktorú UVDL obratom Jourovej deklarovala, neprekvapuje asi nikoho.
Jourová v reakcii na Orbánov útok: Nikdy som Maďarom neubližovala
Podľa Orbána podpredsedníčka Európskej komisie urazila maďarských občanov Európskej únie. / Věra Jourová v rozhovore pre nemecký týždenník Der Spiegel zverejnenom 25. septembra vyjadrila názor, že Orbán v Maďarsku buduje „chorú” demokraciu. Vyslovila obavy, že maďarská verejnosť si jedného dňa uvedomí, že predchádzajúce parlamentné voľby boli posledné, ktoré možno nazvať slobodnými. „Orbánom presadzovaná demokracia nie je neliberálna, ale jednoducho chorá,” povedala.
https://www.teraz.sk/zahranicie/jourova-v-reakcii-na-orbanov-utok-ni/496992-clanok.html
Maďarsko nahnevala správa Európskej komisie
Podľa nej nie sú právnym štátom, ale vládou vydierania
https://www.24hod.sk/madarsko-nahnevala-sprava-europskej-komisie-podla-nej-nie-su-pravnym-statom-ale-vladou-vydierania-cl743243.html
Bývalého europoslanca za Jobbik súd zbavil viny zo špionáže pre Rusko
https://www.teraz.sk/zahranicie/byvaleho-europoslanca-za-jobbik-sud-z/495660-clanok.html
Sándor Petőfi bude mať pamätník pri Martine
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/564374-sandor-petofi-bude-mat-pamatnik-pri-martine/
Národnosť nie je zapísaná v našich génoch
Všetci máme spoločných predkov / „Určite to nie je tak, že keď mám určitý gén alebo jeho variant, budem sa cítiť ako Slovák a môžem sa biť do pŕs, že som pravý Slovák,“ hovorí spoluzakladateľ prvého genetického pracoviska na Slovensku Ľudevít Kádaši. / - Či sa dá geneticky určiť príslušnosť k národu; - Čo v Európanoch zanechali ich predkovia; - V čom má Slovensko nelichotivé prvenstvo; - Prečo sú nebezpečné príbuzenské manželstvá; - Aké ochorenia dokáže odhaliť súčasná genetika; - Prečo sa nadaným rodičom môže narodiť podpriemerné dieťa; - Čo chýba slovenskej vede.
https://www.aktuality.sk/clanok/817376/narodnost-nie-je-zapisana-v-nasich-genoch-vsetci-mame-spolocnych-predkov/
Andrássyovci boli liberálni, hovorí historik umenia Július Barczi
Neboli páni, akých sme videli v Pachovi
https://dennikn.sk/2049129/andrassyovci-neboli-pani-akych-sme-videli-v-pachovi-boli-liberalni-hovori-historik-umenia-julius-barczi
Prezident Masaryk navštívil aj Novohrad
Odvtedy ubehlo už 90 rokov / Stretol tu aj svojho spolužiaka / Zašiel aj do malých dedín
https://mynovohrad.sme.sk/c/22491911/vikendovy-serial-prezident-masaryk-navstivil-aj-novohrad.html
Porátanie sa s Maďarmi nám zatrhli. Často trpeli opäť nevinní
Historik Tomáš Černák: Československá vláda sa dostala do slepej uličky / Prečo sa nedá pozerať na politiku povojnového Československa dnešnými očami; - Čo skomplikovalo vláde plány s odsunom Maďarov; - Či boli politici v otázke odsunu Maďarov jednotní; - Na čom stroskotala výmena obyvateľstva; - Čo by znamenalo zrušenie Benešových dekrétov.
https://www.aktuality.sk/clanok/824205/poratanie-sa-s-madarmi-nam-zatrhli-casto-trpeli-opat-nevinni/
Vyhnancami v rodnej zemi
Nový seriál o osudoch Maďarov a Nemcov v Československu po 2. svetovej vojne / Osudy Nemcov a Maďarov, ktorí museli odísť z Československa, aj pohľady historikov a pamätníkov na odvrátenú tvár našej histórie.
https://www.aktuality.sk/clanok/822556/bezdomovci-v-rodnej-zemi-novy-serial-o-osudoch-madarov-a-nemcov-v-ceskoslovensku-po-2-svetovej-vojne/
Pozvánky / Programy / Podujatia / Predbežne
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/152-aktuality2/1448-pozvanky-programy-podujatia-predbene
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3285953158170304
Súbeh na miesto riaditeľa Slovenského divadla Vertigo
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/29145-subvert20
Súbeh na miesto riaditeľa Knižnice a dokumentačného centra Slovákov v Maďarsku
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/29146-subkdcsm20
Súbeh na miesto riaditeľa Pedagogického metodického centra Slovákov v Maďarsku
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/29147-subpmcsm20
Pozrite si unikátne múzeum, ktoré si v Slovenskom Komlóši založil miestny básnik Juraj Antal Dolnozemský
https://video.sme.sk/c/21033813/pozrite-si-unikatne-muzeum-ktore-si-v-slovenskom-komlosi-zalozil-miestny-basnik.html
Komlóšsky šľachtiteľ slova
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=oslovma&set=a.1867004760065158
Evanjelický posol spod Tatier aj o krajanoch
Evanjelický posol spod Tatier v dvojčísle 39-40 prináša opäť bohaté čítanie, v rozhovore s novinárom, fotografom a vydavateľom Imrichom Fuhlom pritom nazrel aj do života krajanov v Maďarsku. Týždenník evanjelikov Slovenska publikuje tiež spomienku na Daniela Štefana Veselého, pokračovanie seniorátnej ankety a rozhovor s dozorkyňou CZ ECAV Sučany Milenou Drímalovou. Ťažiskom dvojčísla je závažná téma: financovanie v cirkvi pred zasadnutím Synody ECAV na Slovensku.
https://www.facebook.com/Evanjelickyposol/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3288351997930420
Súťaž v podobe e-recitácie
Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti v spolupráci so spoločnosťou SlovakUm s. r. o. vypisuje súťaž v prednese slovenskej poézie a prózy pre študujúcu mládež a dospelých. Vzhľadom na zvýšené nebezpečenstvo nákazy koronavírusom sa organizátori rozhodli súťaž uskutočniť elektronickou formou.
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/29108-su-a-v-podobe-e-recitacie
Slovenské divadlo Vertigo na festivale národnostných divadiel Jelen/Lét
Milí naši priaznivci, vážení adresáti! Festival Jelen/Lét v budapeštianskom Národnom divadle (ND) sa mal pôvodne konať v marci, avšak vírusová epidémia tomu zabránila. Nový termín podujatia je 5.-11. október. Produkciu Slovenského divadla Vertigo, drámu poľského autora Ingmara Villqista Noc Helvera v réžii Margit Garajszki uvedie ND 6. októbra o 19.30 hodine v Kaszásovej sále. Ak sa napriek súčasnej nedobrej situácii ohľadom Covidu 19 predsa len vyberiete na naše predstavenie a aspoň morálne tak podporíte naše, už dlhé mesiace „odpočívajúce“ divadlo, budeme sa tešiť! Link na webovú stránku festivalu: https://szerbszinhaz.wixsite.com/jelenlet2020
Národnostné motivačno-študijné štipendium pre budúcich pedagógov
Štipendium založila Celoštátna samospráva Nemcov v Maďarsku v spolupráci s partnerskými celoštátnymi národnostnými samosprávami - medzi nimi aj slovenskou. Finančné zdroje k štipendiu zabezpečuje Úrad predsedu vlády v spolupráci s Fondom Gábora Bethlena. Cieľom národnostného motivačno-študijného štipendia je zabezpečiť finančnú pomoc pre poslucháčov prijatých na štúdium národnostného učiteľstva v záujme zabezpečenia adekvátne kvalifikovaného dorastu národnostných pedagógov.
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/29121-narpedstip20
Viacjazyčná stránka o európskych jazykoch
Nárečia, gramatika, príslovia, pôvod slov, zaujímavosti...
https://lingvo.info/sk
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3284746898290930
„Poháňala nás skôr chudoba ako národné povedomie“
Diána Marosz pre postoj.sk: Slovenky v Maďarsku, obidve majú slovenský pôvod, obidve bývajú v obci s chorvátskou menšinou na juh od Budapešti / V Maďarsku žijúce Slovenky Katalin Dubiczki Versicsová a Anna Szentesi Tominová / Učia na miestnej škole, jedna maďarčinu, druhá dejepis. Ich priateľstvo má však oveľa hlbšie korene. Začalo sa písať na internátnej slovenskej škole, kam obidve odišli z domu ako šesťročné dievčatá. Ich rozprávanie podáva svedectvo o tejto nezvyčajnej škole, ale aj o životných podmienkach maďarských Slovákov spod Pilíša. Kati a Anna. V článku sa dozviete okrem iného: - Ako sa žilo na slovenskej dedine v Maďarsku v polovici 20. storočia; - Aký bol motív rodičov, keď svoje malé deti posielali do školy do hlavného mesta; - Ako dievčatá prežívali školské roky na slovenskej škole; - Ako sa dostali počas vysokej školy na jeden semester do Československa; - Čo spája miesto, kde teraz žijú, s ich rodnými dedinami: Mlynkami a Santovom...
https://www.postoj.sk/62197/pohanala-nas-skor-chudoba-ako-narodne-povedomie
Odovzdali most medzi Komárnom a Komáromom, bol pritom Orbán i Matovič
17. septembra 2020 - (tasr)
Nový 600-metrový cezhraničný most cez Dunaj, ktorý uľahčí motoristom dopravu medzi mestami Komárno a maďarským Komáromom, odovzdali 17. septembra 2020 do prevádzky za účasti predsedu vlády SR Igora Matoviča a maďarského premiéra Viktora Orbána. Na slávnostnom akte sa zúčastnili aj predseda Národnej rady SR Boris Kollár, minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal, maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó a šéf maďarského rezortu inovácií a technológií László Palkovics. Podľa slov Orbána Európa sa teraz buduje v strednej Európe. „Budujú ju Maďari, Slováci, Česi a Poliaci,” konštatoval maďarský premiér, ktorý zdôraznil, že krajiny musia aj napriek pandémii nového koronavírusu fungovať. „Maďarsko a Slovensko ukázali, že aj v čase pandémie dokážu stavať mosty spájajúce národy,” povedal v prejave Matovič a zdôraznil, že aj v budúcnosti tomu bude tak. Podľa slov predsedu slovenskej vlády je pekným symbolom, že tento most spájajúce dva národy bol spolufinancovaný z európskych fondov. Ide o program CEF - Nástroj na prepojenie Európy. Doležal po slávnostnom prestrihnutí pásky zdôraznil, že nový most je výsledkom dlhoročnej spolupráce dvoch krajín a spresnil, že pre verejnosť bude otvorený vo štvrtok večer o 21.00 h. Most Monoštor (Monostori híd), v poradí desiaty most cez Dunaj na Slovensku, ktorý s výškou 118 metrov je najvyšším mostom na celom 2860 kilometrov dlhom toku Dunaja, výrazne odľahčí dopravu medzi oboma mestami a zvýši kvalitu života ich obyvateľov. Oba brehy Dunaja boli spojené v decembri 2019 obojstranným privarením posledného namontovaného segmentu. Okrem hlavnej cesty s dvoma pruhmi je na moste aj chodník pre peších a cyklocesta. Celkový rozpočet projektu je vyše 117 miliónov eur. Výstavba mosta je príkladom medzinárodnej spolupráce - oceľová konštrukcia bola vyrobená vo všetkých krajinách V4 (pylón - Česko, nosná konštrukcia - Poľsko, Slovensko, Maďarsko). Mostné závery sa vyrobili v Taliansku, kotevný systém závesných lán vo Francúzku, baranidlá prišli z Anglicka, žula na čelá pilierov z Číny a napríklad prvky ortotropnej mostovky z Fínska.
Otvorili nový slovensko-maďarský most za vyše 100 miliónov
https://www.ta3.com/clanok/1192602/otvorili-novy-slovensko-madarsky-most-za-vyse-100-milionov.html
Otvorili nový most do Maďarska za vyše 100 miliónov, čaká sa, čo prinesie
17. septembra 2020 - (Daniela Krajanová - e.dennikn.sk)
Medzi mestami Komárno a Komárom vo štvrtok dopoludnia za účasti premiérov Igora Matoviča a Viktora Orbána otvárali nový most. Volá sa Monoštor po miestnej pevnosti, je dlhý 600 metrov (plus nábehy), má dva pruhy, chodník pre chodcov aj cyklistický chodník. Mal by odľahčiť Alžbetin most z rakúsko-uhorskej éry, ktorý už nápor dopravy nezvládal, museli ju odkláňať. Nový most je oceľový a najvyšší na celom toku Dunaja. Pre verejnosť by mal byť nový most otvorený vo štvrtok o 21.00 h, povedal podľa TASR minister dopravy Andrej Doležal. Stavba stála 117 miliónov eur, väčšinu hradili eurofondy a spolufinancovanie si rozdelili Maďarsko a Slovensko. Podobne ako väčšina väčších stavieb na Slovensku aj táto meškala. „Také zvláštne, že v čase, keď máme privreté hranice medzi našimi dvomi krajinami, otvárame most. Možno by si niekto povedal, že sme sa trošku pomýlili. Ale práve preto si myslím, že toto obdobie je správne a v takejto chvíli ten most otvoriť a ukázať, že bez ohľadu na to, či tu budú chvíľkovo nejaké manévre pandémie, že mosty medzi našimi dvomi národmi si vieme stavať a budeme si stavať aj do budúcna,“ povedal premiér Matovič. „Výstavba mosta znamená aj výstavbu budúcnosti a vírus sem alebo tam, krajiny aj Maďarsko musia fungovať,“ povedal maďarský premiér Orbán.
O čom je debata - Most Monoštor je zaujímavý aj z iného hľadiska: táto investícia môže ukázať, aké dôležité je stavať podľa faktov. S otvorením mosta sú totiž spojené obavy, či namiesto dopravnej úľavy doprava v Komárne nemôže, naopak, zhustnúť. Politici, ktorí projekt pripravovali, vybrali variant mosta na západnej strane mesta, hneď vedľa železničného mosta. Keby sa most postavil na východe, severojužný tranzit by išiel úplne mimo Komárna. Už pri začiatku výstavby na to upozornil analytik INEKO a bývalý šéf stratégie na ministerstve dopravy Ján Kovalčík. Most na východnej strane by bol totiž plynulým pokračovaním cesty I/64 od Nitry a Nových Zámkov a severojužný tranzit by išiel úplne mimo Komárna. Západný variant vyhovoval podľa Kovalčíka viac maďarskej strane. Pre slovenskú však znamená, že ťažký tranzit z tohto smeru bude musieť prejsť naprieč celým mestom po už teraz frekventovanej ceste, tvrdil Kovalčík. „Nový most cez Dunaj, ktorý sám mohol Komárnu priniesť citeľnú úľavu, sa preto teraz spája s obavami, či sa mestu skôr nepriťaží,“ vysvetľoval Kovalčík.
Tlak na ďalšiu investíciu - Zatiaľ nie je jasné, ako sa tranzit prerozdelí a ako bude v skutočnosti vyzerať doprava v meste. Na ministerstve dopravy sú presvedčení, že most doprave v meste pomôže. „Nový most v Komárne pravdepodobne zmení dopravu v meste a okolí. Starý most v Komárne má obmedzenú nákladnú dopravu do 20 ton, cez nový most budú môcť jazdiť aj ťažšie vozidlá,“ tvrdí ministerstvo. Treba podľa neho rátať, že sa časť dopravy presmeruje z iných hraničných priechodov medzi Slovenskom a Maďarskom na tento most a možno pôjdu na sever cez cestu prvej triedy I/64 aj cez Nové Zámky. „Dopravná situácia v Komárne sa po otvorení nového mosta čiastočne zlepší, predovšetkým v smere juh - západ, keď už vodiči nebudú musieť prejsť intravilánom mesta. Celkovú dopravnú situáciu v Komárne to však nevyrieši,“ odpísali z ministerstva. No je pravdepodobné, že investícia do mosta zvýši tlak na ďalšiu investíciu na odvedenie tranzitu, a to severným obchvatom Komárna. Ten má stáť odhadom vyše 200 miliónov eur. Obchvat by zasiahol rekreačnú zónu, vyžiada si stavbu mostov a nie je jasné, či by nebol drahší než nový most na východe mesta, hovoril už v roku 2017 Kovalčík. Prínosy ďalšej investície, do obchvatu, v pomere k nákladom zneisťujú aj staršie údaje o relatívne nízkom podiele tranzitu v miestnej intenzívnej doprave. Komárno patrí podľa starších dát medzi dopravne najvyťaženejšie okresné mestá, ktoré obchvat ešte nemajú a ani im ho nestavajú. Väčšinu z tejto dopravy však podľa týchto dát tvoria osobné autá. Severný obchvat mesta je zatiaľ len v skorom štádiu prípravy. Podľa posledných dát ministerstva dopravy je nový ťah vo fáze posudzovania jeho dosahov na životné prostredie. Projekty ciest prvej triedy v tomto štádiu je Slovenská správa ciest schopná začať realizovať približne v roku 2026. Vyplýva to z odhadov zverejnených v zozname priorít v cestnej výstavbe. Schválila ho vláda a severný obchvat mesta Komárno podľa dokumentu figuruje v zozname priorít na 83. mieste zo 100 hodnotených projektov. Dôvodom je pravdepodobne očakávaný relatívne nízky prínos investície v pomere k jej cene. Aj pre skoré štádium prípravy severného obchvatu Komárna Kovalčík už v roku 2017 odporúčal politikom zamyslieť sa nad rýchlejšími a možno podobne efektívnymi riešeniami - napríklad zrekonštruovať most cez Váh. Takto to so severným obchvatom vidí ministerstvo dopravy: „Podľa štúdie uskutočniteľnosti I/64 Komárno - Nitra - Topoľčany z roku 2017 bolo odporučené zrealizovať v strednodobom horizonte (štúdia uvádza rok 2027) severný obchvat mesta, ktorý by nadväzoval na nový most a jeho prístupovú komunikáciu na západe a napojil by sa na cestu I/64 na východe v smere na Nové Zámky. Projekt obchvatu má v súčasnosti na starosti NDS, jeho financovanie nie je momentálne zabezpečené,“ píše ministerstvo.
Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz o slovenský pas 3453 ľudí
Súčasná vláda Igora Matoviča sa v programovom vyhlásení zaviazala, že umožní občanom SR dlhodobo žijúcim na území iného štátu nadobudnúť občianstvo toho štátu bez straty slovenského občianstva. Kabinet chce tiež riešiť situáciu osôb, ktoré prišli o slovenské občianstvo tak, aby im bolo vrátené na základe štandardných európskych princípov nadobúdania občianstva.
https://spravy.sk/clanok/3095948-zakon-o-statnom-obcianstve-pripravil-doteraz-o-slovensky-pas-3453-ludi/
Felvidék obchádza duch Orbána
13. septembra 2020 - (Peter Schutz - komentare.sme.sk)
Sotva podpísali zmluvu o zjednotení a tri strany maďarskej menšiny - SMK, Híd a Spolupatričnosť (bez strany Zsolta Simona, tú odkopli) -, už aj vyprodukovali roztržku efemérneho života, ale príznakovú pre maďarský dnešok a varovnú pre slovenskú politiku. Nový šéf SMK Forró sa veľmi silne ohradil proti kolegovi z Hídu za to, že nazval mocenskou aroganciou útok vlády Fideszu na autonómiu divadelnej a filmovej školy. (Kto by netušil, o čo beží: Transformácia inštitúcie s dlhou tradíciou výchovy hercov, režisérov atď. pod nadáciu vedenú kuratóriom plným politických nominácií - okrem iných Oszkár Világi -, od ktorých sa očakáva lojalita a presadzovanie kultúrnej politiky Fideszu. ) Bugárovho nástupcu Sólymosa, ktorý kritizoval aj nedávnu anexiu najvýznamnejšieho nezávislého serveru Index, Forró vyškolil, že „od partnerov očakáva sústredenie sa na skutočné problémy 'felvidéckeho' maďarstva a zdržanlivosť v otázkach, ktoré ho rozdeľujú”. Zdržanlivý však sám nebol s dodatkom, že „s celkom jednostranným posudzovaním maďarskej vnútornej politiky hlboko nesúhlasíme ani čo do obsahu, ani čo do formy vyhlásenia”. Vynechajme, asi do akej miery je stanovisko Sólymosa „jednostranné“, keď na okupačný štrajk študentov aj s podporou absolútnej väčšiny pedagógov, ktorý práve kulminuje, znejú z demokratického sveta výlučne podporné reakcie. (Okrem V4, kde sa aj demokrati ošívajú pľuť Orbánovi do polievky. ) „Argument” SMK, že je nežiaduce rozoštvávať komunitu, je, samozrejme, výhovorka a zavádzanie, veď slovenskí Maďari - súc denne na pulze peštianskych médií - sú diferencovaní dosť aj bez Sólymosa. Horšie je viac než podozrenie, že SMK (a Spolupatričnosť) v politike, podobne ako aj spoločenské organizácie menšiny sa otázkami slobody a demokracie v „anyaországu” zásadne nezaoberajú preto, lebo na dlhšej či kratšej šnúrke od gatí Fideszu visia všetci. Je možné, že usmerniť Sólymosa ozaj nebolo príkazom z úradu maďarskej vlády, čo Forró zásadne odmieta. Ani nemusí byť. Podobne ako u domácich vazalov Orbána aj v „cezpoľných” komunitách sa vžíva automatika vystúpiť proti obsahom či formám kritík, pri ktorých sa pociťuje, že by mohli raniť uši vodcu a financiéra. Sólymos odpustí, ale: Existenčné závislosti čoraz početnejších členov komunity od priazne Orbána, hustejšie regionálne expozitúry SMK a po novom i podpora (SMK 5 a pol, Híd pod 2), sú orientačné atribúty zaručujúce jeho názorom, že zo zjednotenej strany maďarskej menšiny ich už nebude počuť.
S výnimkou od Orbána
Železná opona, ktorú spustil Orbán od 1. septembra na hraniciach celého Maďarska, je najradikálnejšie protikovidové opatrenie, aké si kto pod zámienkou (hrozby) druhej vlny dovolil v Európe.
https://komentare.sme.sk/c/22479348/s-vynimkou-od-orbana.html
Svadobné oznámenie - Slovenský Komlóš, 1938
Slovenské národné múzeum (SNM) / Muzeálny objekt / Vlastivedné múzeum v Galante / Svadobné oznámenie je ručne zhotovené na hrubší biely papier. V ňom István Martin a manželka, rodičia ženícha oznamujú termín sobáša a slávnostnej večere, podľa ktorého sa sobáš uskutočnil 14. septembra 1938 v evanjelickom kostole a večera v Robotníckom spolku v Slovenskom Komlóši. Text je písaný ručne čiernym atramentom v slovenskom jazyku. Po okrajoch je červená a modrá čiara a pestrofarebné kvetinové motívy kreslené ručne, voľne.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3275169465915340
Anno-Photo-Archiv (oSlovMa)
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=oslovma&set=a.2783071591791799
Dych berúca inšpirácia po 175 rokoch, alebo po stopách Alexandra Petroviča v Kežmarku
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29118-poh-ad-zo-slovenska-dych-beruca-in-piracia-po-175-rokoch-alebo-po-stopach-alexandra-petrovi-a-v-ke-marku
Legenda Petőfiho-Petroviča v Banskej Štiavnici
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/udalost/2412/legenda-sandora-petofiho-alexandra-petrovica-v-banskej-stiavnici-dodnes-zije
Vysmievali sa mu pre jeho maďarčinu ovplyvnenú slovenčinou
https://plus.rozhlas.cz/gregor-martin-papucsek-alexander-sandor-petofi-6557177
Pochádzal z číro slovenskej rodiny
„Petőfi mindkét ágon szlovák származású“
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/163-literatura3/921-petofi-pochadzal-z-iro-slovenskej-rodiny
Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena - Deo Dicamus Gratias
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3276902942408659
Monitor / Zo slovenskej tlače
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1/1484-monitor-zo-slovenskej-tlace-jul-september-2020
Pohľady Slovákov v Rakúsku zaujmú, osviežia aj povzbudia
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/3379/pohlady-slovakov-v-rakusku-zaujmu-osviezia-aj-povzbudia
Výzva ÚSŽZ na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2021
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4986/vyzva-pre-krajanov-predkladanie-ziadosti-o-dotaciu-na-rok-2021
Šéfovi slovenskej diplomacie priblížil predseda ÚSŽZ kľúčové úlohy vo vzťahu ku krajanom
Minister Ivan Korčok sa zaujímal o konkrétne výstupy finančnej pomoci krajanom s ohľadom na krátkodobé i dlhodobé investičné projekty, ktoré sa dotýkajú najmä skvalitnenia krajanského života Slovákov v tých štátoch juhovýchodnej Európy, v ktorých požívajú zákonný status národnostných menšín. V súčasnosti, ako potvrdil predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Ján Pilip, sa na bilaterálnej úrovni s Maďarskom rieši odkúpenie budovy Evanjelického kostola na Rákócziho triede v blízkom centre Budapešti vládou Maďarska do vlastníctva Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a následné spoločné financovanie jeho rekonštrukcie v pomere 50:50 maďarskou i slovenskou stranou tak, aby po zavŕšení projektu mohol v maximálnej miere slúžiť Slovákom nielen v hlavnom meste, ale v celom Maďarsku ako inštitucionálne, ale aj kultúrno-spoločenské centrum s viacúčelovým využitím.
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4983/ivanovi-korcokovi-sefovi-slovenskej-diplomacie-priblizil-milan-jan-pilip-predseda-uszz-aktualne-klucove-ulohy-a-posolstva-vo-vztahu-ku-krajanom
Predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková:
Keď sú vzťahy medzi oboma krajinami dobré, ľahšie sa nám tu dýcha
19. septembra 2020 - (Pavel Novotný - focus.hnonline.sk)
- Aktuálnou témou Slovákov žijúcich v Maďarsku je kostol v centre Budapešti, ktorý by vaša samospráva mala dostať do majetku do konca októbra. Čo je v tejto záležitosti nové?
- O tejto dôležitej téme rokujeme už niekoľko mesiacov. Informovala som o nej aj premiéra Igora Matoviča počas jeho júnovej návštevy v Budapešti, keď som mala možnosť prvýkrát sa s ním stretnúť. Ide o rekonštrukciu a prispôsobenie bývalého kostola peštianskych slovenských evanjelikov potrebám našej komunity tu v Maďarsku. Tento kostol na Rákócziho ulici v samom centre Budapešti patril kedysi slovenskej komunite, konkrétne cirkevnému zboru, kde slúžil aj Ján Kollár, Daniel Bachát a ďalšie významné osobnosti slovenskej kultúry a politiky. Momentálne je v súkromnom vlastníctve a chátra.
- Ktoré inštitúcie majú na základe vašich plánov v tomto bývalom kostole sídliť?
- Chceme tam vybudovať Slovenské kultúrne centrum, kde by sme umiestnili inštitúcie Slovákov v Maďarsku. Konkrétne tam bude Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, naše divadlo Vertigo, Slovenské dokumentačné centrum, redakcia Ľudových novín aj plánované Múzeum Slovákov v Maďarsku.
- Aké ďalšie otázky rezonujú medzi našimi krajanmi v Maďarsku?
- Ďalšia téma, o ktorej sme s premiérom Matovičom hovorili, bola problematika vyslaných hosťujúcich učiteľov zo Slovenska. Tých je teraz menej než desať. Podstatné je pre nás to, že my by sme týchto učiteľov, ktorí sem k nám, do našich škôl a komunít prinášajú spisovnú slovenčinu, potrebovali viac. Pretože nedostatok pedagógov, ktorý sa všeobecne prejavuje v maďarskom školstve, je ešte výraznejší v národnostných školách. A v slovenských školách u nás v Maďarsku možno ešte viac než v prípade iných komunít. To znamená, že pre nás by bolo skutočne veľkou pomocou, keby slovenské ministerstvo školstva vytvorilo podmienky pre vysielanie väčšieho počtu hosťujúcich učiteľov na naše školy.
- Sľúbila vám Matovičova vláda, že vám v riešení týchto aktivít bude nápomocná?
- Myslím si, že všetko je to otázka ďalších rokovaní. S ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom sme pri jeho návšteve začiatkom júna hovorili na tému bývalého kostola. Je to spoločný projekt s vládou Maďarska. Rekonštrukcia tohto objektu by podľa dohody mala prebiehať takým spôsobom, že vlády oboch krajín zabezpečia prostriedky v pomere pol na pol. Celý projekt je už v pokročilej fáze. V rozpočte slovenského ministerstva zahraničných vecí sa nachádza položka, kde sú vyhradené peniaze na investičné projekty zahraničných Slovákov. Tentoraz to je prioritne pre nás na účel spomínaného kostola, ale napríklad aj na výstavbu slovenského centra v Novom Sade v Srbsku.
- Máte podporu vlády aj v ďalších oblastiach?
- Samozrejme, čo sa týka vysielania hosťujúcich učiteľov, to je zase otázka rokovaní s ministerstvom školstva. My sme považovali za dôležité, aby o týchto našich problémoch a predsavzatiach bol premiér Matovič informovaný z prvej ruky. Ja som presvedčená o tom, že to bol prvý krok k tomu, aby sme ich spolu riešili.
- V uplynulých rokoch sa objavilo viacero otvorených otázok medzi oboma krajinami, ako bol napríklad spor o Slovenský dom v Mlynkoch. Teraz sa zdá, že sa napätie zmierňuje a obe strany začínajú výraznejšie spolupracovať. Cítite to aj vo vašom bežnom živote v Maďarsku?
- Ja by som to formulovala tak, že projekt Slovenského domu v Mlynkoch vychádzal z lokálneho konfliktu. A projekt domu bol určitým riešením tohto konfliktu, keďže vytvoril priestor pre spoluprácu vlád oboch krajín. Ja verím, že tento vzor nám poslúži pri realizácii Slovenského kultúrneho centra v strede Budapešti a nakoniec všetky skúsenosti, ktoré sa vtedy nadobudli v Mlynkoch, sa budú môcť dobre využiť aj pri tomto projekte.
- Takže myslíte si, že vzťahy slovenskej menšiny s Maďarmi sa budú už len zlepšovať?
- Ak by som mala posúdiť našu budúcu situáciu, je ťažké dnes povedať, akým smerom sa bude uberať rozvoj a osud slovenskej komunity v Maďarsku. Jedna vec je však istá. Keď sú vzťahy Maďarska a Slovenska dobré, tak sa nám oveľa ľahšie dýcha a lepšie sa nám tu žije. A možno aj tí ľudia, ktorí ešte majú určitý vzťah k slovenskej komunite, k jazyku alebo ku kultúre, sa k nej radšej prihlásia v takejto situácii než vtedy, keď sú vzájomné vzťahy napäté.
Začínajú prípravy novej Koncepcie štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí
Ako bude vyzerať starostlivosť o Slovákov v zahraničí v nasledujúcom období? Práve to od dnešného dňa intenzívne rieši nová komisia. Do príprav pozývajú aj krajanov. Pozrite si príhovor štátnej tajomníčky MZV Ingrid Brockovej a predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milana Jána Pilipa.
https://www.facebook.com/watch/?v=3348158918555324
Komisia pre prípravu Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom na roky 2021-2025 rokovala v Bratislave
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4990/komisia-pre-pripravu-koncepcie-statnej-politiky-sr-vo-vztahu-ku-krajanom-na-roky-2021-2025-rokovala-v-bratislave
Slovenské národnostné samosprávy v Maďarsku
Lokalita / Predseda / Adresa / Telefón / E-mail
http://www.slovaci.hu/index.php/sk/dokumenty/471-zoznam-slovensk-ch-narodnostn-ch-samosprav
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3267028726729414
Slovenský páví krúžok v Mlynkoch 55-ročný
Oslavy narodenín ľudového speváckeho zboru v Mlynkoch (Pilisszentkereszt) 26. septembra 2020 v Stredisku pilíšskych Slovákov a uctenie si pamiatky jeho niekdajších členov na miestnom cintoríne (Foto: Imro Fuhl)
https://www.facebook.com/media/set?vanity=oslovma&set=a.3279596192139334
Z vystúpenia oslávencov - oSlovMa-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/653911398883080/
V novohradskej Banke sa rozhostili slovenské ľudovky
Folklórny festival Slovákov v Maďarsku napriek obmedzeniam COVID-19 na skvelej úrovni
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4989/v-novohradskej-banke-sa-rozhostili-slovenske-ludovky-folklorny-festival-slovakov-v-madarsku-napriek-obmedzeniam-covid-19-na-skvelej-urovni
Národnostné motivačno-študijné štipendium pre budúcich pedagógov
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/29121-narpedstip20
Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogram 2020/2021
www.oslovma.hu/Archiv/PedTan20.pdf
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
oSlovMa bez slov
Videos: https://www.facebook.com/pg/oslovma/videos/?ref=page_internal
Photos: https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=albums&ref=page_internal
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2741780295920929
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
47/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/47-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3464567823642169
46/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/46-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3444640718968213
Príloha Ľudových novín - týždenníka Slovákov v Maďarsku (Lúč, 45/2020)
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/45-2020-priloha.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3427033260728959
45/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/45-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3425933937505558
44/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/44-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3407501796015439
43/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/43-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3387867847978834
42/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/42-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3368808199884799
41/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/41-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3349551781810441
40/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/40-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3331268140305472
39/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/39-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3312354518863501
Príloha Ľudových novín - týždenníka Slovákov v Maďarsku (Lúč, 38/2020)
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/38-2020-priloha.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3287978164634470
38/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/38-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3287811407984479
37/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/37-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3265984063500547
36/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/36-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3246610778771209
Historický kalendár
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
25. septembra 1657
sa narodil v Kežmarku vodca protihabsburského povstania Imrich Tököli. Bol synom uhorského magnáta slovenského pôvodu Štefana Tököliho a Marie, rodenej Ďulafiovej. V roku 1682 bol vymenovaný za kráľa Horného Uhorska a v roku 1690 bol vďaka podpore Turkov zvolený za sedmohradské knieža, ale vlády sa už neujal. Po uzavretí mieru s Habsburgovcami dožil svoj život v tureckom exile a v roku 1906 boli jeho pozostatky uhorskou vládou prevezené do Kežmarku, kde ich uložili v evanjelickom kostole. Zomrel 13. 9. 1705.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/474346389331009/
25. septembra 1791
sa narodil v Levoči maliar Karol Marko, výrazná osobnosť krajinomaľby 19. storočia v Rakúsko-Uhorsku. Zomrel 18. 11. 1860.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/474347135997601
25. septembra 1997
Medzinárodný súdny dvor v Haagu rozhodol v súdnom spore medzi Maďarskom a Slovenskom o Sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros v prospech Slovenska. / Dôvody odporu Maďarska k vodnému dielu:
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/871-dvody-odporu-maarska-k-vodnemu-dielu
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, ktorý spojil hudbu východu a západu. Ľudovú a starú hudbu kombinoval modernistickými postupmi, z čoho vznikali unikátne hudobné diela. Jeho tvorba sa skladá z niekoľkých sláčikových kvartet, klavírnych koncertov, alebo baletu Zázračný mandarín či opery Hrad kniežaťa Modrofúza. Narodil sa 25. 3. 1881.
Bartók Béla munkájának emléket állító különleges szoborcsoport Rákoskeresztúron
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/190-archiv-magyarul/546-szoborcsoport-bartok-belarol-rakoskereszturon
Bartók Béla: Négy szlovák népdal - http://www.youtube.com/watch?v=_ElojNxnAag / Bartók szlovákiai kapcsolatai - http://www.parlando.hu/Csehi.htm
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3270540746378212
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/3284390624993224
30. septembra
Medzinárodný deň prekladateľov / Deň sv. Hieronýma, prekladateľa Biblie, patróna tlmočníkov, prekladateľov a knihovníkov, učencov a archeológov
https://www.lexika.sk/blog/medzinarodny-den-prekladatelov/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3284470001651953
1. októbra 1934
v Čanádalberte sa narodil významný etnograf Slovákov v Maďarsku Ondrej Krupa
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3285961931502760
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
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/656-fico-s-orbanom-spolone-otvorili-slovensk-dom
Ako sa vyvíjala kauza Mlynky? / Pilíšania, Slováci, toto ste chceli?
oSlovMa-FotoGaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=298124746953175
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1401422196623419
2. októbra 1936
sa narodil v Slovenskom Komlóši spisovateľ, publicista, pedagóg a verejný činiteľ Michal Hrivnák / Zostanú po nás stopy? - Rozhovor v Našom kalendári
www.oslovma.hu/Archiv/HrivnakM.pdf
M. Hrivnák v Ľudových novinách
http://www.luno.hu/component/search/?searchword=Hrivn%C3%A1k&searchphrase=all&Itemid=9999
Na portáli oslovma.hu
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/search1332318146?searchword=Hrivn%C3%A1k&searchphrase=all
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3291052270993726
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.
https://www.teraz.sk/zahranicie/osobnosti-pred-450-rokmi-sa-narodil-arc/497703-clanok.html
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/search?q=Laco+Zrubec+v+obraze+region%C3%A1lnej+literat%C3%BAry
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1043465462419096
4. októbra 2011
bol založený nezávislý slovenský portál v Maďarsku www.oslovma.hu
https://www.facebook.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
4. októbra
Deň slovenských novinárov v Maďarsku
Oslava 60-ročnice Ľudových novín (2017):
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/25467-jedin-slovensk-t-dennik-v-ma-arsku-vychadza-60-rokov
V tvorivej atmosfére (2019):
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4770/den-slovenskych-novinarov-v-madarsku-v-tvorivej-atmosfere-pod-pilisom
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3297462280352725
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
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1044257875673188
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
6. októbra 1929
narodil sa významný literárny historik, komparatista a hungarológ Karol Tomiš
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/389855634446752/?type=3&theater
6. októbra
Maďarsko si dňom národného smútku pripomína aradských mučeníkov:
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-si-dnom-narodneho-smutku-pripomenulo-aradskych-mucenikov/153142/
Aradi vértanúk: http://hu.wikipedia.org/wiki/Aradi_vértanúk
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1807486119350356
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
9. októbra 1940
sa narodil básnik, kultúrny činiteľ a bývalý predseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku Ondrej Zetocha
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/157-kultura3/1486-zivotne-jubileum-ondreja-zetochu-1940
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3312313568867596
9. októbra 1940
sa narodil britský rockový spevák, gitarista, hudobný skladateľ, textár a mierový aktivista John Lennon, zakladateľ a člen skupiny Beatles. Manžel japonskej výtvarníčky Yoko Ono zomrel 8. 12. 1980 (zastrelil ho Mark Chapman v New Yorku). - http://sk.wikipedia.org/wiki/John_Lennon
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3312445705521049
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/sk/historia/165-historia2/1011-sebaurovacie-pravo-pre-slovensk-narod
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1408488179250154/?type=3&theater
12. októbra 2014
Voľby Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/658124310953215/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/658316937600619/
13. októbra 1933
sa narodil slovenský učiteľ, novinár, fotograf a aktivista Slovákov v Maďarsku František Zelman (1933-2016), autor knihy fotografií Naši predkovia.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3323686891063597
15. októbra 1902
v Novom Sade začal vychádzať mesačník Dolnozemský Slovák
https://www.slovackizavod.org.rs/kultura-u-medijima/stampani-mediji/5462
Pokus o zviditeľnenie slovenského dolnozemského priestoru
http://www.czsk.net/zrkadlenie/zima_2006/stefanko.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3334131256685827
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
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/sk/historia/165-historia2/1011-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
21. októbra 2020
zomrel pitvarošský rodák, dolnozemský polyhistor: učiteľ, zbormajster, skladateľ, rádioamatér a politik Ján Šutinský
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3347673065331646
22. októbra 1915
Výročie podpísania Clevelandskej dohody
Žiadali samostatnosť Čiech a Slovenska
https://sk.wikipedia.org/wiki/Clevelandsk%C3%A1_dohoda
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3349367861828833
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/posts/3349371001828519
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
Zomrel 21. októbra 2020
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3347673065331646
Náš dolnozemský polyhistor
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-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/historia/166-historia3/539-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/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
3. novembra 2018
zomrela najstaršia Slovenka sveta: Katarína Béliková rodená Piláthová z Pilíšskej Čaby
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1850472075051760
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
8.-10. novembra 1994
v Bratislave: Konferencia Vývinové tendencie tvorby slovenských spisovateľov z Dolnej zeme / Texty a kontexty
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura/934-opraene-fotografie-z-naej-nedavnej-minulosti
Predstavy na Slovensku o Dolnej zemi / Predstavy dolnozemských Slovákov o Slovensku / Niekoľko nepohodlných myšlienok / Neuzatvárať sa do seba / Ťaživé položenie / Keď vymiera národnosť...
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3394767320622220
9. novembra 1750
sa narodil spisovateľ, pedagóg a národný buditeľ Martin Hamaliar
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia/797-obetavos-otca-a-syna-medzi-rodnmi
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3105104809588474
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
13. novembra 1895
zomrel v Bratislave uhorský finančník a politik Tadeáš Príleský, zakladateľ Trenčianskej sporiteľne a Priemyselnej banky v Bratislave. Tým, že pochádzal zo starej slovenskej zemianskej rodiny, sympatizoval so slovenskými národnými snahami a usiloval sa zmierňovať napätie medzi Slovákmi a Maďarmi. Narodil sa v roku 1828 v Janíkovciach (dnes časť Nitry).
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tade%C3%A1%C5%A1_Pr%C3%ADlesk%C3%BD
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3409694485796170
13. novembra 2014
zomrela PhDr. Ľubica Bartalská, slovenská historička a vedecká pracovníčka, ktorá celý svoj život venovala vedeckému výskumu orientovaného na zahraničných Slovákov.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3409713749127577
14. novembra 1952
zomrel dolnozemský rodák, spisovateľ Samuel Činčurák
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia/1211-s-inurak-naboensk-spisovate-z-pivnice
Denníky slovenského vojaka z prvej svetovej
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/1366-denniky-slovenskeho-vojaka-z-prvej-svetovej
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3412381935527425
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
Komlóšsky šľachtiteľ slova / Juraj Antal Dolnozemský: 90!
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=oslovma&set=a.1867004760065158
Pozrite si unikátne múzeum, ktoré si v Slovenskom Komlóši založil miestny básnik Juraj Antal Dolnozemský
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3412395492192736
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
sa narodil 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.“
https://www.babelmatrix.org/works/hu-sk/Ady_Endre-1877
„Tak, herolde ty svitajúcich časov: / nám v jednu vôľu načim túžby zliať...“
(Pavol Országh-Hviezdoslav)
http://zlatyfond.sme.sk/dielo/273/Orszagh-Hviezdoslav_Dozvuky-II/7
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1087022481396727/?type=3&theater
23. novembra 1950
Zomrel v Bratislave katolícky kňaz a politik Ferdinand (Ferdiš) Juriga, svojrázny predstaviteľ slovenského národného hnutia v Uhorsku na začiatku 20. storočia. Narodil sa 12. 10. 1874.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ferdi%C5%A1_Juriga
F. Juriga: Žiadame sebaurčovacie právo pre slovenský národ!
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/165-historia2/1011-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/sk/archiv/185-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 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
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.
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/3449/vojtech-kondrot-basnik-a-prekladatel-sa-narodil-pred-80-rokmi
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1093377567427885/?type=3&theater
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
2. decembra 1942
zomrel v Bratislave právnik, klavirista, hudobný skladateľ a hudobný publicista Dezider Lauko, ktorý sa pri svojej tvorbe inšpiroval slovenskými ľudovými piesňami. / Narodil sa 8. novembra 1872 v Sarvaši do slovenskej rodiny v maďarskom prostredí. Maturoval na evanjelickom gymnáziu v Sarvaši a tam získal aj hudobné vzdelanie u A. Syenducha, žiaka Franza Liszta. V rokoch 1891-1896 študoval právo, najskôr na Evanjelickom kolégiu v Prešove, neskôr na Univerzite v Budapešti. Pôsobil ako advokát v Arade, Levoči, Dolnom Kubíne a Košiciach. V roku 1919 prišiel do Bratislavy, kde sa stal poradcom na Ministerstve financií. Bol členom Spolku slovenských skladateľov, predsedom kuratória Hudobnej školy pre Slovensko a podieľal sa i na jej premene na Hudobnú a dramatickú akadémiu. Väčšina hudobného diela D. Lauka je určená klavíru. Komponoval drobné, romantické a sentimentálne ladené skladby. Laukova hudba vychádzala z romanticko-obrodeneckého ideálu národnej hudby. / Slávka Kopčáková: Hudobno-kritická a umelecká činnosť Dezidera Lauka v čase jeho štúdií na evanjelickom kolégiu v Prešove v rokoch 1891-1894 - www.oslovma.hu/XXX/LaukoDez.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3461612663937685
3. decembra 1921
zomrel v Kecskeméte priekopník šľachtenia viniča v Uhorsku, Slovák zo Šariša Ján Mathiász-Matis
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2278310515601245
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3462928923806059
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
Advent - čas duchovnej prípravy na Vianoce
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/3450/prva-adventna-nedela-zacina-sa-cas-duchovnej-pripravy-na-vianoce
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
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
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