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oslovma.hu / facebook.com/oslovma
Maďarsko - podmienky vstupu a nové opatrenia proti šíreniu COVID-19
https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/madarsko-podmienky-vstupu-a-nove-opatrenia-proti-sireniu-covid-19
V Maďarsku zomrelo za deň najviac pacientov na koronavírus v tomto roku
https://www.tvnoviny.sk/koronavirus/2022633_v-madarsku-zomrelo-za-den-najviac-pacientov-na-koronavirus-v-tomto-roku
Maďarsko pred najhoršou etapou pandémie
https://www.teraz.sk/zahranicie/nadchadzajuce-dva-tyzdne-caka-mad/533544-clanok.html
V Maďarsku platia sprísnené protikoronavírusové opatrenia
https://www.teraz.sk/zahranicie/od-pondelka-platia-v-madarsku-sprisnen/533191-clanok.html
Budú v covid pase ruská a čínska vakcína platiť? Maďari si poradili svojsky
https://dennikstandard.sk/40769/v-covid-pase-nemusi-ruska-ani-cinska-vakcina-platit-madari-si-poradili-svojsky/
Prečo Maďari schválili Sputnik a Slováci nie?
https://dennikstandard.sk/37673/preco-madari-schvalili-sputnik-a-my-nie-nemame-vraj-dost-odbornikov/
V Budapešti musia zaočkovať zamestnancov metra, hrozí mu zastavenie
https://www.teraz.sk/zahranicie/v-budapesti-musia-zaockovat-zamestnan/533760-clanok.html
Rakúsko sprísňuje podmienky na hraniciach s Maďarskom
https://www.teraz.sk/zahranicie/rakusko-sprisnuje-podmienky-na-hranic/533678-clanok.html
Predsedu parlamentu Maďarska zaočkovali čínskou vakcínou
https://www.teraz.sk/zahranicie/predsedu-parlamentu-madarska-l-kover/533669-clanok.html
EMA vyzýva štáty EÚ, aby neschvaľovali vakcínu Sputnik V na núdzové použitie
https://www.trend.sk/spravy/ema-vyzyva-staty-eu-aby-neschvalovali-vakcinu-sputnik-nudzove-pouzitie
Premiéri Maďarska a Česka s izraelským premiérom o spomalení pandémie
https://www.teraz.sk/zahranicie/premieri-madarska-a-ceska-sa-vo-stvr/533505-clanok.html
V Maďarsku stúpa počet infikovaných i hospitalizovaných
https://www.teraz.sk/zahranicie/hospitalizovanych-s-novym-koronavirus/533480-clanok.html
Maďarská vláda darovala nemocniciam na juhu SR dýchacie prístroje
https://www.teraz.sk/slovensko/madarska-vlada-darovala-nemocniciam-n/533408-clanok.html
Britskú mutáciu nového koronavírusu potvrdili v Maďarsku u 1305 osôb
https://www.teraz.sk/zahranicie/britsku-mutaciu-noveho-koronavirusu/533306-clanok.html
V registračnom systéme sa vyskytla porucha
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-pozastavilo-vikendove-ockov/532833-clanok.html
Pandémia znížila zisk maďarskej banky OTP minulý rok o štvrtinu
https://www.teraz.sk/ekonomika/pandemia-znizila-zisk-madarskej-bank/532750-clanok.html
Rast spotrebiteľských cien v Maďarsku sa vo februári zrýchlil
https://www.teraz.sk/ekonomika/rast-spotrebitelskych-cien-v-madarsku/533487-clanok.html
Priemyselná produkcia v Maďarsku sa vrátila k poklesu
https://www.teraz.sk/ekonomika/priemyselna-produkcia-v-madarsku-sa-na/532654-clanok.html
Maďarsko zrušilo opatrenia proti šíreniu vtáčej chrípky
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-zrusilo-opatrenia-proti-sir/533557-clanok.html
Matovič priznal, že mu Szijjártó pomáhal pri zabezpečení vakcíny Sputnik V
https://domov.sme.sk/c/22611076/matovic-priznal-ze-mu-szijjarto-pomahal-pri-zabezpeceni-vakciny-sputnik-v.html
Strašenie Sorosom na Slovensku nezabralo tak ako v Maďarsku
https://dennikn.sk/2303604/novinarka-kovary-solymos-strasenie-sorosom-na-slovensku-nezabralo-tak-ako-v-madarsku/
Zdravotníkom v Maďarsku zmenili podmienky, odchádza 5500 nespokojných
2. marca 2021 - (tasr)
Maďarským zdravotníkom pracujúcim v štátnych zdravotných zariadeniach zmenili doterajší štatút verejnoprávneho zamestnanca na štatút pracovníka zdravotnej služby. Príslušnú zmluvu, ktorá obsahuje okrem iného aj nevýhodnejšie odmeňovanie nadčasov, do pondelka z vyše 110.000 zdravotníkov nepodpísalo 5500 nespokojných, čo podľa spravodajského servera 24.hu znamená, že títo odchádzajú v najťažšom období tretej vlny pandémie koronavírusu. Šéf Celoštátneho riaditeľstva nemocníc (OKF) Zoltán Jenei označil za obrovský úspech, že novú zmluvu podpísalo 95 percent zdravotníkov. „V danej situácii máme všetky záruky, že zostane zachovaná úroveň zdravotnej služby v ktorejkoľvek časti krajiny,” dodal s poznámkou, že si cení všetkých, ktorí sa aj v tomto ťažkom období rozhodli zostať v štátnej sfére. Podpredsedníčka Odborovej organizácie maďarských lekárov (MOSZ) Judit Tóthová zdôraznila, že zamestnanci, ktorí odchádzajú, nepodali výpoveď, ale sa im pracovný pomer skončí, pretože nepodpísali novú zmluvu. Odborári pripomenuli, že v zmysle nového štatútu už lekári nebudú môcť pracovať súčasne na viacerých miestach. Presné údaje o odchádzajúcich lekároch nemajú k dispozícii, v každom prípade však navrhujú príslušný zákon upraviť. V niektorých nemocniciach bude podľa odborárov MOSZ veľmi ťažké nahradiť odchádzajúcich lekárov a pripomenuli, že v Segedíne sa 300 lekárov spojilo a zriadili prechodné obdobie do 31. mája. Internetové vydanie denníka Népszava podotklo, že veľkú nevôľu vyvolalo medzi zdravotníkmi, že za nadčasy majú dostať nižšiu mzdu než za prácu v riadnom pracovnom čase.
Pápež: Idem do Maďarska a prečo nie aj do Bratislavy?
https://dennikstandard.sk/43333/papez-musel-som-ist-do-iraku-idem-do-madarska-a-preco-nie-aj-do-bratislavy/
„Maďarsko mimoriadne profituje zo spolupráce s Japonskom“
https://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-madarsko-mimoriadne-profit/533574-clanok.html
„Maďarsko je strategickým spojencom Turecka“
https://www.teraz.sk/zahranicie/cavusoglu-madarsko-je-strategickym/530872-clanok.html
Pred 30 rokmi bol podpísaný protokol o zrušení Varšavskej zmluvy
https://www.teraz.sk/slovensko/pred-30-rokmi-bol-podpisany-protokol-o/530411-clanok.html
„Maďari vo V4 pochopili, že ich susedia si zaslúžia pozornosť“
https://www.teraz.sk/zahranicie/kiszelly-madari-vo-v4-pochopili-ze-p/528138-clanok.html
Stratu licencie Klubrádia označili USA i Francúzsko za znepokojujúce
https://www.teraz.sk/zahranicie/stratu-licencie-klubradiu-oznacili-usa/526991-clanok.html
Európska komisia: Maďarsko ešte nereagovalo na list v kauze Klubrádió
https://www.teraz.sk/zahranicie/eurokomisia-hrozi-pravnymi-krokmi-po-z/528234-clanok.html
Maďarské rádio, ktoré prišlo o licenciu, má šancu získať frekvenciu
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarske-radio-ktore-prislo-o-lic/528871-clanok.html
Deutsche Welle sa pre ohrozenie plurality médií vra
cia do Maďarska
DW v maďarskom jazyku bude pôsobiť na kanáloch YouTube a na spoločenskej sieti Facebook.
https://www.teraz.sk/zahranicie/deutsche-welle-sa-pre-hrozbu-pluratity-m/531234-clanok.html
Fidesz vystúpi z Európskej ľudovej strany
https://www.teraz.sk/zahranicie/origohu-fidesz-v-stredu-vystupi-z-eur/532103-clanok.html
„Orbán je už bližšie k Putinovi, po EPP opustí aj EÚ“
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-opozicia-orban-je-uz-bli/532219-clanok.html
Maďarský Fidesz opúšťa Európsku ľudovú stranu
3. marca 2021 - (tasr)
Európskych ľudovcov v europarlamente - v radoch ktorých pôsobia aj slovenskí europoslanci za strán Spolu, KDH a OĽaNO - opúšťa Orbánov Fidesz. Vládna maďarská strana premiéra Viktora Orbána opustí Európsku ľudovú stranu (ESĽ), ktorá v Európskom parlamente združuje kresťanskodemokratické, konzervatívne a liberálno-konzervatívne členské strany. ESĽ už odhlasovala zmeny stanov, ktoré mali zjednodušiť pozastavenie členstva niektorej z národných delegácií ako celku. Zmena prešla vysokou väčšinou 148 zo 180 hlasov. Maďari s ňou nesúhlasia. S frakciou sa ešte pred hlasovaním rozlúčilo 12 europoslancov z Fideszu. Ešte 26. februára informoval Orbán šéfa ľudovcov, Manfreda Webera, o tom, že ak sa o zmenách bude v strane hlasovať, Fidesz frakciu opustí. Keďže k hlasovaniu o zmenách 3. marca došlo, maďarské médiá odkazujú na zdroje blízke vláde a odchod najväčšej maďarskej vládnej strany očakávajú ešte dnes. Z pohľadu slovenského europoslanca Vladimíra Bilčíka (Spolu/ESĽ), ktorý vo svojej frakcii rovnako hlasoval za zmenu stanov, ide o „úľavu”. „Na dodržiavaní demokratických hodnôt mi úprimne záleží a Európska ľudová strana stojí práve na takýchto hodnotách. Preto bolo veľmi náročné mať v partii Fidesz, ktorý demokratické hodnoty ako ľudské práva, právny štát, slobodu médií alebo univerzitnú slobodu v Maďarsku okliešťoval,” uviedol Bilčík a priznal, že rozhodovanie frakcie trvalo „dlhšie, než by som si sám bol želal”. Europoslanec Michal Wiezik (Spolu/EĽS) rovnako priznal, že pre EĽS nebol spor s maďarskou stranou jednoduchý: „Pre najväčšiu frakciu v Európskom parlamente je odchod dvanástich poslancov značne problematický, avšak ich zotrvanie vo frakcii spôsobovalo vážny principiálny tlak a nesúlad,” uviedol. Politika neustálych ústupkov voči Fideszu podľa neho vyvrcholila blokovaním Viacročného finančného rámca a Plánu obnovy, pri ktorom malo Maďarsko z jeho pohľadu „priamy záujem o obídenie pravidiel právneho štátu”. „Pomyselný pohár trpezlivosti pretiekol po vyjadreniach prominentného člena Fidesz v ktorých prirovnal fungovanie EÚ k zločineckým režimom minulosti,” dodal slovenský europoslanec a rovnako potvrdil, že krok mohla „frakcia spraviť už omnoho skôr”.
Fidesz chce v EP vytvoriť novú frakciu
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-fidesz-chce-v-ep-vytvorit-novu/532662-clanok.html
Maďarsko musí platiť odškodné deviatim žiadateľom o azyl
https://www.teraz.sk/zahranicie/eslp-madarsko-musi-platit-odskodn/531943-clanok.html
Slovensko si pre návštevu Szijjártóa predvolalo maďarského veľvyslanca
https://domov.sme.sk/c/22610457/madarsky-velvyslanec-ma-vysvetlit-navstevu-szijjartoa-v-komarne.html
Szijjártó: Otázku dvojakého občianstva v SR sa nepodarilo zabezpečiť
V súvislosti s prebiehajúcim sčítaním ľudu na Slovensku Szijjártó požiadal Maďarov žijúcich v SR, aby sa prihlásili k maďarskej národnosti.
https://www.teraz.sk/slovensko/szijjarto-otazku-dvojakeho-obcians/532283-clanok.html
L. Sólymos: Predvolanie maďarského veľvyslanca situáciu nerieši
https://www.teraz.sk/slovensko/l-solymos-predvolanie-madarskeho-ve/532675-clanok.html
Korčok trvá na tom, že rokovania Szijjártóa s Gyimesim sú neprijateľné
Premiér označil vzťahy s maďarskými vrcholovými politikmi za dostatočne priame na to, aby s nimi Slovensko mohlo diskutovať o štátnom občianstve.
https://www.teraz.sk/slovensko/i-korcok-trva-na-tom-ze-rokovania-p/532844-clanok.html
Poslanec OĽaNO tají, o čom hovoril s maďarským ministrom
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/580538-poslanec-olano-taji-o-com-hovoril-s-madarskym-ministrom/
Maďari na Slovensku ako bezpečnostné riziko?
Nič také som nepovedal, vraví štátny tajomník Klus / Do sporu okolo dvojakého občianstva vstúpila mimoparlamentná SMK, ktorú podporuje poslanec za OĽaNO György Gyimesi. Hovoria o útoku proti Maďarom na Slovensku zo strany ministerstva zahraničných vecí, ktoré to odmieta a považuje to za nebezpečné klamstvo.
https://dennikn.sk/2302348/madari-na-slovensku-ako-bezpecnostne-riziko-nic-take-som-nepovedal-vravi-statny-tajomnik-klus/
SMK žiada od Klusa ospravedlnenie
https://www.cas.sk/clanok/1098394/smk-ziada-od-klusa-ospravedlnenie-pre-madarov-zijucich-na-slovensku-rozhorceny-tajomnik-reaguje/
V slovenskej koaličnej kríze sa po Putinovi objavuje už aj Orbán
https://domov.sme.sk/c/22611332/ako-konflikt-sas-s-matovicom-zasiahol-aj-slovensku-diplomaciu.html
Ako si Orbán vytvoril viac ako 260-tisíc voličov v zahraničí
https://domov.sme.sk/c/22605494/ako-si-orban-vytvoril-viac-ako-260-tisic-volicov-v-zahranici.html
Ako Orbán vyváža svoju ideológiu?
https://komentare.sme.sk/c/22605349/ako-si-viktor-orban-kupuje-visegrad.html
Na Slovensko tečú z Maďarska milióny eur
Ako si Orbán buduje vplyv? / Orbán dotuje noviny, umenie i šport...
https://domov.sme.sk/c/22604653/zaplatil-politikom-novinarom-aj-futbalistom-ako-si-orban-na-slovensku-buduje-vplyv.html
Psychiater Hunčík: Matovič by mal myslieť na to, že si tu Orbán vyrába voličov
Dotácie z Maďarska sú netransparentné. / Slovenský zákon zakazuje dotovanie politických strán zo zahraničia. / „Takto funguje Fidesz. Rozdeľuje ľudí, rozbíja organizácie a vyvoláva konflikty s názorovými oponentmi. A v týchto konfliktoch sa Fidesz cíti veľmi dobre, ovláda pravidlá boja a vie ľuďmi manipulovať.“
https://domov.sme.sk/c/22582050/psycholog-huncik-matovic-by-mal-mysliet-na-to-ze-si-tu-orban-vyraba-volicov.html
Maďari na Slovensku sa spojili, rozdelenie pokračuje
Rozhovor s maďarským novinárom Gáborom Hajtmanom o spojení strán Most-Híd a SMK a odlišnom prístupe strany Spolupatričnosť. A tiež o sčítaní Maďarov na Slovensku. - Audio:
https://dennikstandard.sk/podcast/madari-sa-spojili-rozdelenie-pokracuje/
Sčítanie obyvateľov je povinné aj pre „neobyvateľov“
Zahraniční Slováci pozor! Štát pri sčítaní nezaujíma, že v SR reálne nežijete už dlhé roky. Aj vám hrozia vysoké pokuty...
https://www.dalito.sk/zahranicni-slovaci-pozor-stat-pri-scitani-nezaujima-ze-v-sr-realne-nezijete-uz-dlhe-roky-aj-vam-hrozia-vysoke-pokuty
Na Slovensku štartuje projekt zameraný na ochranu duševných práv
https://www.teraz.sk/ekonomika/komory-v-sr-a-madarsku-startuju-proje/532753-clanok.html
Maďari prispeli na kaštieľ v Borši 8 miliónov eur
Zachránili chátrajúcu ruinu. Renesančný kaštieľ Františka II. Rákócziho v Borši (okr. Trebišov) sa onedlho stane veľkou pýchou tokajskej oblasti.
https://www.cas.sk/clanok/1097997/z-chatrajucej-ruiny-bude-pycha-okresu-madari-prispeli-na-kastiel-v-borsi-8-milionov-eur/
Košický kraj s výstavbou prekladiska tovaru novej hodvábnej cesty predbehli Maďari
Obrovské prekladisko tovaru z Ázie v rámci novej hodvábnej cesty plánuje vytvoriť Košický kraj. Kým ešte hľadá investorov, maďarská strana už podobný terminál buduje.
https://www.aktuality.sk/clanok/871179/kosicky-kraj-s-vystavbou-prekladiska-tovaru-novej-hodvabnej-cesty-predbehli-madari/
Slováci z Vojvodiny utekajú za lepším životom na Slovensko
Slováci zo Srbska, ktorí odchádzajú za prácou na Slovensko, musia často čeliť predsudkom a v oboch krajinách sa cítia ako menšina.
https://dennikn.sk/1711904/slovaci-z-vojvodiny-utekaju-za-lepsim-zivotom-na-slovensko-mensine-hrozi-zanik#
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3658682327564050
Na očkovaní u vojvodinských Slovákov
Prečo je na tom Srbsko s koronou tak zázračne dobre? Ako je to so širokou ponukou rôznych vakcín aj životom bez lockdownu?
https://dennikstandard.sk/34148/srbsko-je-na-tom-s-koronou-zazracne-dobre-ale-preco/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3658656220899994
V Devíne si uctili svätých Cyrila a Metoda
https://www.hlavnespravy.sk/v-devine-sme-uctili-svatych-cyrila-a-metoda/2439246
Mnísi, slovanskí vierozvestci, spolupatróni Európy
http://www.zivotopisysvatych.sk/cyril-a-metod/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3656185717813711
Kniha k storočnici Trianonu
Mierová zmluva z Versailles je aj po sto rokoch ešte stále maďarskou traumou. V archíve francúzskeho mestečka Courneuve, dostupnom linkou číslo 7 parížskeho metra, uchovávajú dnes už storočnú Trianonskú mierovú zmluvu, ktorá má podobu vyše päťstostranovej knihy. Je to originálny opečiatkovaný exemplár s podpismi tridsiatich troch predstaviteľov zúčastnených strán a s vloženou mapou s novými hranicami štátov strednej a východnej časti Európy. Podľa článku 104 uvedenej zmluvy sa z Uhorska vyčlenila Horná zem (Felvidék), Dolná zem (Délvidék), Sedmohradsko (Erdély), Partium a Zakarpatsko (Kárpátalja), čím sa vytvorili hranice nového maďarského štátu, ako aj hranice nových národných štátov na troskách Rakúsko-Uhorska.
https://www.napalete.sk/hrnko-pomohol-na-svet-knihe-k-storocnici-trianonu-mapujucej-oslobodenie-slovenskeho-naroda-z-uhorskeho-zalara/
Presídlenie Slovákov z Maďarska do Československa
Zlatica Sáposová: Propagačná činnosť Československej presídľovacej komisie a sťažnosti slovenských presídlencov počas výmeny obyvateľstva
http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/156343866806-saposova.pdf
„Československo-maďarská výmena obyvateľstva očami Slovákov”
http://www.oslovma.hu/XXX/VymeObyv-Vystav17.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3693635714068711
Vyšla dvojjazyčná kniha Kestúcke obrázky zo života
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-literatura/29491-vy-la-dvojjazy-na-kniha-kestucke-obrazky-zo-ivota
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3705041266261489
Asi polovica súboru SKC P. J. Šafárika odišla na Slovensko
https://www.storyteller.rs/vierka-marcokova-cerovska-asi-polovica-suboru-odislo-na-slovensko
Keď rytieri slovenskosti nemajú obavy o domicil svojho proroctva
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29455-poh-ad-zo-slovenska-ke-rytieri-slovenskosti-nemaju-obavy-o-domicil-svojho-proroctva
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3648986468533636
Rozprávka o rodovo neutrálnom jeleňovi?
Do knihy patrí upozornenie, rozhodli v Maďarsku / Maďarská vláda vydala nariadenie pre lesbické združenie Labrisz. Vo svojich knihách s LGBT tematikou má čitateľov vopred upozorniť, že ide o obsah, ktorý odporuje tradičným genderovým rolám.
https://dennikstandard.sk/23845/rozpravka-o-rodovo-neutralnom-jelenovi-do-knihy-patri-upozornenie-rozhodli-v-madarsku/
V Európe sa dvíha odpor proti Big Tech cenzúre
Aj Maďarsko a Taliansko / Technologickým spoločnostiam v Európe sa zrejme začínajú horšie časy. Vládne subjekty v Maďarsku a Poľsku si chcú totiž posvietiť na ich prístup k cenzúre používateľov či ich príspevkov a v krajnom prípade ich pokutovať obrovskými sumami. Podobné hlasy počuť aj z Talianska, kde na krátko padla za obeť cenzúry stránka s vyše miliónom fanúšikov.
https://dennikstandard.sk/24943/polsko-madarsko-aj-taliansko-v-europe-sa-dviha-odpor-proti-big-tech-cenzure/
DEDOVIZEŇ / AVITICITA - Čo je to?
Pojem „dedovizeň“ má korene ešte v Uhorsku. Nazýval sa tak najmä nehnuteľný majetok, ktorý sa v stredovekom Uhorsku zásadne nemohol predávať (okrem výnimiek) a dedil sa v rodine z pokolenia na pokolenie. Týmto pojmom sa nazýva tak majetok šľachtica ako aj majetok poddaného s tým, že v Uhorsku mohol byť vlastníkom pozemkov len šľachtic. Poddaní mali pôdu len v užívaní, ale aj toto užívacie právo sa dedilo ako „dedovizeň“. Takýto právny režim dedovizne sa nazýva aj slovom aviticita. (pravnastranka.medium.com)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3696349900463959
Náš kalendár na rok 2021 opäť v predaji
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3397538477011771
Milí priatelia, priaznivci, rozširovatelia a čitatelia obľúbenej ročenky Slovákov v Maďarsku, Náš kalendár na rok 2021 sa rýchlo rozpredal, preto sme pripravili dotlač a je opäť v predaji! Vydavateľom publikácie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku je Nezisková verejnoprospešná spoločnosť SlovakUm s. r. o. Našim cieľom bolo, aby Náš kalendár na rok 2021 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku - prezentujúc vlaňajšie 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. Objednávku (megrendelőlap) na Náš kalendár 2021 si môžete stiahnuť 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 aslali nám vyplnenú objednávku na túto e-mailovú adresu: ludove.noviny2020@gmail.com. S pozdravom: Imrich Fuhl, konateľ spoločnosti SlovakUm
Rudo Fraňo - Jozef Schwarz: Potulky slovenským Pilíšom a okolím
Cieľom autorskej dvojice Ruda Fraňa a Jozefa Schwarza je predstaviť slovenskosť Pilíša v toku 15 storočí. Prečo tak hlboko začreli do minulosti? Držia sa záverov vedeckej obce, že naši slovenskí predkovia sa volali v minulosti Sloveni (Slovieni / Slověni), ktorí od 6. storočia preukázateľne žili aj na území Pilíša.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/164-historia1/1493-potulky-slovensk-m-pili-om
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3650563105042639
Senondrej / Szentendre - Mesto umelcov, kostolov a múzeí
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3684372781661671
Pilíšski Slováci - http://www.pilis-slovak.hu
Objednajte si Slovenskú kuchyňu!
http://www.oslovma.hu/XXX/KonyhaSK.pdf
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/27824-objednajte-si-slovensku-kuchy-u
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3663393273759622
Výroba pravej komlóšskej klbásy v Pilíši
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=oslovma&set=a.3713817038717245
Päť ochotníkov 27. februára 2021 v zatvorenej Jánošíkovej krčme v Senváclave (Pilisszentlászló) Foto: Imro Fuhl + ARCHÍV /orig. v Slovenskom Komlóši/:
https://www.facebook.com/media/set?vanity=oslovma&set=a.517387841693530
Bryndza je biele zlato / Slovenský mikrobiálny fenomén
www.oslovma.hu/XXX/Bryndza1.pdf
Recepty z archívu Družstva pre predaj bryndze v Turč. Sv. Martine - www.oslovma.hu/XXX/BryndzaK.pdf
Video: https://www.facebook.com/TelevizneNoviny/videos/10154225280681410
Juhtúrós sztrapacska - http://rantotthuswokban.bmintbalazs.com/juhturos-sztrapacska
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3651742084924741
Za Ondrejom Antovským
Békeščabianskeho rodáka považovali za zakladateľa a vyslanca slovenskej kuchyne. / Na Bibliotéke pokrstil knihu spoločnosti SlovakUm Slovenská kuchyňa dolnozemskou červenou mletou paprikou.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3663724703726479
Pre nomádov bola Karpatská kotlina ideálnym útočiskom
V stredovekom Uhorsku by sme našli Kumánov, Oguzov a ďalších.
https://historickarevue.sme.sk/c/22590766/pre-nomadov-bola-karpatska-kotlina-idealnym-utociskom.html
Budapešť ako hlavné mesto európskeho futbalu
V Puskás Aréne sa odohrá ďalší zápas Ligy majstrov / Futbalisti Manchestru City a Borussie Mönchengladbach odohrajú v Budapešti aj odvetný osemfinálový súboj Ligy majstrov.
https://sport.aktuality.sk/c/487728/budapest-ako-hlavne-mesto-europskeho-futbalu-odohra-sa-tu-dalsi-zapas-ligy-majstrov/
https://www.facebook.com/oslovma / 5000 like, 5000 fanúšikov a priaznivcov - Ďakujeme! / http://www.oslovma.hu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3651822051583411
Maďarsko odložilo sčítanie obyvateľov na rok 2022
8. februára 2021 - (tasr)
Sčítanie obyvateľstva v Maďarsku, ktoré bolo pôvodne plánované na tento rok, sa pre pandémiu nového druhu koronavírusu bude konať na jeseň budúceho roka, vyplýva z vládneho nariadenia zverejneného počas uplynulého víkendu v štátnom vestníku. Podľa spravodajského portálu Index.hu vláda v nariadení upravujúcom ochranné opatrenia v čase núdzového stavu uvádza, že zber údajov sčítania sa bude konať v období od 1. októbra do 20. novembra 2022. Proces spracovania dát potrvá do 28. novembra 2023. Pôvodne sa 16. sčítanie ľudu malo uskutočniť od 1. mája do 28. júna 2021. Od vypuknutia pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 potvrdili v Maďarsku nákazu 377.655 ľuďom a v súvislosti s ochorením COVID-19 evidujú 13.155 úmrtí.
Sčítanie obyvateľstva až koncom budúceho roka
Termín sčítania obyvateľstva maďarská vláda presunula na október a november 2022.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3628791013886515
V Maďarsku v súvislosti s covidovým ochorením už viac ako 13 tisíc úmrtí
https://www.teraz.sk/zahranicie/koronavirusom-sa-za-den-v-madarsku-na/526322-clanok.html
„Pendleri budú na hraniciach stáť v kolónach“
Novela týkajúca sa pravidiel vstupu do Rakúska, ktorú schválilo ministerstvo zdravotníctva, nadobudne účinnosť 10. februára. Pendleri musia na základe nej každý týždeň absolvovať test na koronavírus.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-sa-obava-ze-pendleri-budu/526094-clanok.html
Víťazi a porazení pandémie - vyšehradský pohľad
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/euractiv-podcast-vitazi-a-porazeni-pandemie-vysehradsky-pohlad/
Český premiér Andrej Babiš po rokovaní s Viktorom Orbánom
Vakcína nie je politickou, ale bezpečnostnou otázkou.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-babis-bude-s-orbanom-hovori/525756-clanok.html
Maďarský sektor služieb nemusí platiť nájomné štátu a samosprávam
Reštaurácie, kaviarne a fitnescentrá v Maďarsku, ktoré sú v podnájme v priestoroch vo vlastníctve štátu a samospráv, nebudú od 1. februára do 31. mája musieť platiť nájomné vzhľadom na nemožnosť fungovania pre pandemické opatrenia.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-sektor-sluzieb-nemusi-do-m/525880-clanok.html
Očkovanie ruskou vakcínou Sputnik V
proti novému druhu koronavírusu by sa v Maďarsku mohlo začať už na budúci týždeň.
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-ruskou-vakcinou-zacneme-v-mad/525794-clanok.html
Maďarsko povolilo ruskú vakcínu Sputnik V
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-povolilo-rusku-vakcinu-sputn/526225-clanok.html
Dorazila prvá zásielka ruskej vakcíny
https://www.teraz.sk/zahranicie/brief-do-madarska-dorazila-prva-zasi/524865-clanok.html
Rusko plánuje výrobu svojej vakcíny proti covidu rozšíriť do zahraniči
https://www.teraz.sk/zahranicie/rusko-planuje-vyrobu-svojej-vakciny-p/525153-clanok.html
Zaočkovať proti COVID-19 by sa nechala tretina maďarských policajtov
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-zaockovat-proti-sars-cov-2/525768-clanok.html
Situácia sa zhoršuje, v Maďarsku pribudlo 1576 nakazených
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-situacia-sa-zhorsuje-v-madar/525702-clanok.html
Maďarské úrady zatvorili prvé pohostinstvo, ktoré porušilo opatrenia
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-urady-zatvorili-prve-pohost/525624-clanok.html
Orbán avizuje celomaďarské konzultácie o zmierňovaní opatrení
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-avizuje-celomadarske-konzultac/525447-clanok.html
Na covidových pacientoch v Maďarsku začnú klinicky testovať ivermektín
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-na-covidovych-pacientoch-za/524942-clanok.html
V Budapešti opäť protestovali proti epidemiologickým opatreniam
https://www.teraz.sk/zahranicie/v-budapesti-opat-protestovali-proti-e/524668-clanok.html
Mimoriadna schôdza parlamentu o koronavíruse bez Fideszu
https://www.teraz.sk/zahranicie/mimoriadna-schodza-parlamentu-o-koronav/524507-clanok.html
Kampaň na podporu očkovania obišla národnostné menšiny
Štátna kampaň na podporu očkovania nemá jazykové mutácie v jazykoch menšín a medzi osobnosťami propagujúcimi očkovanie nie sú príslušníci národností. Podľa ministerstva sa to bude meniť. Kampaň ministerstva zdravotníctva na podporu očkovania vo svojej prvej fáze nemyslí na národnostné menšiny žijúce na Slovensku: stránka kampane je iba v slovenčine a medzi osobnosťami propagujúcimi očkovanie nie je ani jeden zástupca či zástupkyňa menšín.
https://dennikn.sk/2253120/kampan-na-podporu-ockovania-obisla-madarov-romov-aj-ostatne-mensiny-ministerstvo-to-chce-napravit/
Na podchladenie zomrelo v Maďarsku túto zimu už 89 ľudí
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-na-podchladenie-zomrelo-tuto/525764-clanok.html
Pokles maloobchodných tržieb v Maďarsku sa v decembri zrýchlil
https://www.teraz.sk/ekonomika/pokles-maloobchodnych-trzieb-v-madars/525444-clanok.html
V Maďarsku transplantovali pľúca už 100 pacientom
https://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-transplantovali-pluca-uz/524960-clanok.html
Orbán poveril koordináciou modernizácie univerzít bývalého kancelára
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-poveril-koordinaciou-modernizac/523988-clanok.html
Frontex pozastavil činnosť pri ochrane hraníc v Maďarsku
https://www.teraz.sk/zahranicie/frontex-pozastavil-cinnost-pri-ochrane/523514-clanok.html
Stumpf viedol úrad počas prvej Orbánovej vlády, teraz povedie modernizáciu škôl
Podľa kritikov vládna moc chce pod rúškom zmeny modelu vzdelávania zasiahnuť do fungovania univerzít prostredníctvom svojich nasadených ľudí. Parlament vlani v júli schválil zmenu štruktúry Korvínovej univerzity a Univerzity divadelných a filmových umení (SZFE), ktoré sa tak dostali do vlastníctva nadácií. Protestujú študenti aj učitelia...
https://svet.sme.sk/c/22584916/stumpf-viedol-urad-pocas-prvej-orbanovej-vlady-teraz-povedie-modernizaciu-skol.html
Frontex pozastavil činnosť pri ochrane hraníc v Maďarsku
Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) pozastavila svoju činnosť pri ochrane vonkajších hraníc EÚ v Maďarsku. Ak by Frontex pokračoval v uvedenej činnosti na území Maďarska, podľa hovorcu by riskoval, že sa stane súčasťou praktík, ktoré sú v rozpore s právom Európskej únie. Rozhodnutie Frontexu bolo prijaté v spojitosti s tým, že Maďarsko neplní verdikt Súdneho dvora EÚ zo 17. decembra 2020, ktorý odsudzuje Budapešť pre neplnenie povinností týkajúcich migrantov.
https://svet.sme.sk/c/22583538/frontex-pozastavil-cinnost-pri-ochrane-hranic-v-madarsku.html
Opozičné zomknutie podporuje 40 % Maďarov
Maďarský vládnuci blok Fidesz-KDNP zaznamenal za uplynulý mesiac pokles podpory voličov o jeden percentuálny bod na 41 percent, zatiaľ čo spojenectvo opozičných strán si zachovalo preferencie na úrovni 40 percent. Vyplýva z výsledkov januárového prieskumu inštitútu Nézőpont zverejnených v stredu internetovým vydaním denníka Magyar Nemzet. V kategórii rozhodnutých voličov nameral inštitút 52-percentné preferencie pre Fidesz-KDNP a 45-percentné pre opozičné spojenectvo. Oproti decembru stúpol podiel nerozhodnutých zo 14 na 17 percent. Lídri strán Jobbik, Momentum, Politika môže byť iná (LMP), Dialóg (Párbeszéd), Maďarská socialistická strana (MSZP) a Demokratická koalícia (DK) 5. januára oznámili, že sa dohodli na princípoch spolupráce pre prípad spoločného vládnutia. Uvedené strany v snahe poraziť stranu Fidesz premiéra Orbána ešte vlani 20. decembra deklarovali, že pôjdu do volieb v roku 2022 so spoločným programom aj kandidátmi. (tasr)
Ivan Korčok mení slovenskú politiku vo vzťahu k Maďarsku a Poľsku
Minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok mení slovenskú politiku vo vzťahu k Maďarsku a Poľsku. Upozorňuje, že V4 má nejednotné postoje k právnemu štátu, USA a Číne. V Európe nás chce prezentovať radšej cez formát S3 - s Rakúskom a Českom. / S Ruskom nie sme vo vojne, ale nemôžeme sa len prizerať - Rozhovor:
https://www.aktuality.sk/clanok/862220/ivan-korcok-s-ruskom-nie-sme-vo-vojne-ale-nemozeme-sa-len-prizerat-rozhovor/
Maďarsko chce regulovať právomoci sociálnych sietí
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-chce-regulovat-pravomoci-soc/523098-clanok.html
„Pre kresťanské, konzervatívne a pravicové názory“
https://medialne.trend.sk/internet/polsku-chysta-regulaciu-socialnych-sieti-aj-madarska-vlada
Trianon a deportácie sú slony v miestnosti
Maďarské múzeum v Bratislave - Podcast:
https://www.aktuality.sk/clanok/862507/madarske-muzeum-v-bratislave-trianon-a-deportacie-su-slony-v-miestnosti-podcast/
„Musíme dávať najavo, že naša mentálna imunita je silná“
Ak akceptujeme, že žijeme v kultúre, kde strážca pamäti literatúry môže používať antisemitský jazyk, akceptujeme tým, že naša kultúra je na tej istej úrovni, hovorí mladý maďarský spisovateľ Dénes Krusovszky:
https://dennikn.sk/2254046/musime-davat-najavo-ze-nasa-mentalna-imunita-je-silna-vravi-madarsky-spisovatel-krusovszky/
SMK a Most-Híd chcú pracovať na budúcnosti spolu, vytvoria jednu politickú stranu
Strana maďarskej komunity (SMK) a Most-Híd sa spoja do jednej politickej strany. Uviedli to v spoločnom vyhlásení, ktoré zaslal tlačový tajomník SMK Róbert Králik. Podľa oboch strán rozdeľovanie politických subjektov na desať rokov rozdelilo maďarských voličov na dva tábory, ktoré by sa spojením strán mali opäť zjednotiť.
https://www.24hod.sk/smk-a-most-hid-chcu-pracovat-na-buducnosti-spolu-vytvoria-jednu-politicku-stranu-cl749502.html
Slovenské e-faktúry inšpirovalo k nápadu Maďarsko
Zasielať vystavené faktúry a údaje z nich finančnej správe v reálnom čase - tých, pri ktorých neplatí povinnosť evidovať tržbu cez e-Kasu - je novinka, s ktorou nedávno prišiel rezort financií. Týkať sa má všetkých podnikateľov, právnických a fyzických osôb, platiteľov aj neplatiteľov dane z pridanej hodnoty bez výnimky. Elektronické zasielanie faktúr povinne funguje napríklad v Maďarsku, Taliansku, Španielsku či Portugalsku. Ministerstvo financií pod vedením ministra Eduarda Hegera zvažovalo maďarský či španielsky systém.
https://www.trend.sk/trend-archiv/hegerove-e-faktury-inspirovalo-napadu-susedne-madarsko
Viac ako štvrtina vysokoškolákov chce po škole odísť zo Slovenska do zahraničia
https://www.uszz.sk/sk/stranka/5126/viac-ako-stvrtina-vysokoskolakov-chce-po-skole-odist-zo-slovenska-do-zahranicia
https://nepszamlalas.sk/sk / Čosi podobné pre Slovákov v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku?
Som Róm alebo Maďar? Nerozhodnú o tom politici
S kým sa pri zmene radil Štatistický úrad? / Návrh Štatistického úradu SR, ktorý sa týka zrušenia druhej otázky ohľadom národnosti zo sčítania obyvateľov, nás zaskočil. Urobiť takéto veľké zmeny iba dva týždne pred uzatvorením sčítania obyvateľstva považujeme za obrovskú nezodpovednosť voči menšinám. Návrh nepodporili ani členovia výboru vlády pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Niektoré výroky politikov k tejto téme sa zdravým rozumom ani nedajú pochopiť. Sami si chcú určiť, čo je dobré pre menšiny. Deklarujú, že potrebujú iba čistých a dobrých Maďarov. Páni, veľa šťastia! V tejto krajine totiž nežije iba jedna menšina, čo s Rusínmi, Rómami, Nemcami, Poliakmi? Ich sa niekto spýtal?
https://komentare.sme.sk/c/22588453/som-rom-alebo-madar-nerozhodnu-o-tom-politici.html
Otázka zo sčítania obyvateľov rozhádala národnostné menšiny
Na Slovensku v oblasti zisťovania národnosti pribudla nová otázka. Tá vyvoláva napätie medzi príslušníkmi menšín: jedna skupina žiada o návrat k doterajšiemu modelu, druhá podporuje rozšírenie otázok. Zmena spočíva v tom, že sčítanie by malo zisťovať okrem podielu jednotlivých národností na obyvateľstve aj multietnicitu obyvateľov. Z údajov by sme sa mali dozvedieť, koľko ľudí má na Slovensku viacnásobnú národnú identitu. Napríklad to, že niekto z juhu Slovenska sám seba považuje za Róma aj Maďara. Alebo niekto pôvodom zo severovýchodu môže cítiť svoju rusínsku identitu, no hlási sa aj k slovenskej národnosti.
https://dennikn.sk/2244550/hlasite-sa-aj-k-dalsej-narodnosti-tato-otazka-zo-scitania-obyvatelov-rozhadala-narodnostne-mensiny
Spor o otázke o druhej národnosti
Na jeseň minulého roka sa ešte zdalo, že sčítanie ľudu môže byť témou, ktorá po dlhom čase spojí rozhádané maďarské politické strany. Na kampani pred sčítaním sa mali spolupodieľať SMK, Spolupatričnosť i Most-Híd spolu s maďarskými mimovládnymi organizáciami. V decembri však došlo k otvorenému konfliktu medzi Spolupatričnosťou a ostatnými dvomi stranami, a hoci v rokovaniach už tento týždeň pokračovali v nezmenenej zostave, spory medzi nimi pretrvávajú. Okrem otázok týkajúcich sa pozícií v plánovanej jednotnej maďarskej strane sa ich spor týka hlavne sčítania ľudu. Most-Híd nesúhlasil už ani s odložením termínu sčítania, ktoré iniciovala Spolupatričnosť. Hlavná diskusia je však o otázke o druhej národnosti, ktorá sa zaviedla prvýkrát pred tohtoročným sčítaním.
https://dennikn.sk/2234004/scitanie-ludu-komplikuje-pandemia-a-spor-o-otazke-o-druhej-narodnosti
Akú národnosť si uviesť v sčítaní ľudu?
Jazykovedkyňa Molnár Satinská: Môžeme mať problém s otázkou v sčítaní, ale nemôžeme ľuďom upierať právo na sebaurčenie / Či človek môže mať aj viac materinských jazykov; Ako si môže človek zachovať svoju národnú identitu aj v zmiešanom manželstve; Aké sú ponaučenia z diskusie okolo sčítania ľudu; Či sa Slováci a Maďari dostatočne poznajú:
https://dennikn.sk/2258446/jazykovedkyna-molnar-satinska-mozeme-mat-problem-s-otazkou-v-scitani-ale-nemozeme-ludom-upierat-pravo-na-sebaurcenie
Napíšte, že ste Rómovia, nie Maďari
„Čo sa deje na Slovensku s maďarskými Rómami, je niečo hrozné. Ak majú študenti v maďarských školách denne 45 minút slovenského jazyka, nikdy v živote sa nenaučia po slovensky. Už samotná škola vychováva týchto žiakov so silnou maďarskou identitou. A keď si zoberiem maďarských Rómov, tak vo vzdelávacom systéme nenájdete ani zmienku o rómskej identite a kultúre. Čiže takéto deti sa automaticky stávajú Maďarmi. A prenáša sa to potom aj do politiky.”
https://komentare.sme.sk/c/22550365/napiste-ze-ste-romovia-nie-madari.html
Čo by ste mali o sebe prezradiť v sčítaní obyvateľstva
Katolícka cirkev na Slovensku dostáva na základe sčítania zo štátnej pokladnice ročne desiatky miliónov eur. Ostatné cirkvi výrazne zaostávajú.
https://www.aktuality.sk/clanok/861682/co-by-ste-mali-o-sebe-prezradit-v-scitani-obyvatelstva-a-kedy-hrozi-pokuta/
Kto sa prihlási k Maďarom či Rómom?
Poslanec OĽaNO spustil búrlivú diskusiu
https://www.aktuality.sk/clanok/859940/kto-sa-prihlasi-k-madarom-ci-romom-poslanec-olano-spustil-burlivu-diskusiu/
Maďarská vláda štedro podporila rodinné vinárstva podpredsedníčky Spolupatričnosti
Viacerí známi podnikatelia a politici môžu rozbehnúť svoj turistický biznis na Slovensku z dotácií maďarskej vlády. Otvorená výzva nebola, uchádzači uspeli na základe individuálnych žiadostí. Maďarská štátna turistická agentúra rozdávala minulý rok dotácie pre zahraničné projekty za 3,7 miliárd forintov, teda vyše 10,5 milióna eur. Najviac peňazí dostali firmy miestnych maďarských podnikateľov v Rumunsku, medzi prijímateľmi však nájdete aj viac známych osôb zo Slovenska. Maďarský nezávislý týždenník HVG vypátral, že najväčšiu dotáciu na Slovensku dostala spoločnosť Agro-Fyrmonia z Nových Zámkov. Za firmou stojí podpredsedníčka hnutia Spolupatričnosť a miestna poslankyňa SMK Ildikó Bauer.
https://dennikn.sk/2242932/madarska-vlada-stedro-podporila-rodinne-vinarstva-podpredsednicky-spolupatricnosti-a-vilagiovcov
Z prepadu koalície ťaží Pellegriniho Hlas a nie mimoparlamentné strany
https://dennikn.sk/2255736/preco-z-prepadu-koalicie-tazi-pellegriniho-hlas-a-nie-mimoparlamentne-strany
SZSZ o sčítaní Slovákov v zahraničí
18. januára 2021 - (tasr)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3582533178512299
Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ) vyzýva, aby sa krajania prihlásili k svojej národnosti. Urobilo tak pri príležitosti tohtoročného sčítania obyvateľstva v krajinách, informoval predseda SZSZ Vladimír Skalský. SZSZ adresovalo krajanom výzvu, aby sa prihlásili k svojej slovenskej národnosti napriek tomu, že ide o nepovinný údaj. „Na výsledky sčítania v tomto smere sú totiž v celom rade krajín, najmä v strednej a juhovýchodnej Európe viazané niektoré práva, osobitne v oblasti samosprávy či školstva,“ pripomenul predseda SZSZ. Týka sa to krajín, ako Česko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko, Poľsko či Ukrajina. Výsledok môže ovplyvniť podľa predsedu aj úroveň podpory zo Slovenska. Zduženie zároveň upozorňuje, že okruh osôb, ktoré sa majú v tej-ktorej krajine sčítať, sa líši. Preto by sa niektorí krajania mali sčítať súčasne na Slovensku i v inej krajine. To sa týka predovšetkým tých, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt a súčasne sa zdržiavajú obvykle v inej krajine. „Zjednodušene sa tak dá povedať, že čím viac prihlásených zástupcov národnostnej menšiny, tým väčší vplyv na chod obcí, krajov a štátu. Ak sa Slováci v zahraničí k svojej slovenskosti neprihlásia, darmo sa potom budú sťažovať, že by chceli slovenskú škôlku, školu či národnostný samosprávny výbor,“ dodal V. Skalský.
Po 55 rokoch sa dostal bývalý evanjelický kostol do rúk Slovákov
29. januára 2021 - (tasr)
V posledných januárových dňoch prevzala Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) budovu bývalého slovenského evanjelického kostola na Rákócziho triede v Budapešti. Informovala o tom v piatok internetová stránka týždenníka Ľudové noviny, ktorý vydáva slovenská menšina žijúca v Maďarsku. Maďarská vláda v roku 2020 poskytla CSSM dotáciu vo výške 765 miliónov forintov (2,2 milióna eur), ktorá je okrem odkúpenia nehnuteľnosti určená aj na zabezpečenie okolia budovy a na prípravu projektu jeho rekonštrukcie, píše týždenník. Trojpodlažnú budovu s pivničnými priestormi a s rozlohou viac ako 2000 metrov štvorcových postavili v polovici 19. storočia Slováci v Budapešti. Ide o kostol cirkevného zboru, v ktorom slúžil básnik, historik, filológ a archeológ Ján Kollár. Kostol bol v 60. rokoch 20. storočia namiesto znárodnenia predaný, preto sa k nemu Slováci v rámci reštitúcie nedostali. V rámci premeny na kultúrne centrum krajanov v Maďarsku plánuje CSSM vytvoriť v tomto objekte výstavné priestory, knižnicu, divadelnú sálu, sklad, kancelárie, ale aj redakciu Ľudových novín. Myšlienku odkúpenia objektu v prospech CSSM otvorila maďarská vláda už v roku 2019, s krajanmi o tejto téme hovoril aj predseda slovenskej vlády Igor Matovič počas vlaňajšej júnovej návštevy Budapešti.
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29006-namiesto-editorialu-na-kostol
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4969/projekt-centra-slovakov-v-madarsku-na-rakocziho-triede-v-budapesti-temou-stretnutia-milana-jana-pilipa-s-antonom-paulikom-a-imrichom-fuhlom-v-bratislave
Obnovenie emblematickej budovy Slovákov v Budapešti
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/29424-po-55-rokoch-opa-v-rukach-slovenskej-komunity
Členka Bundestagu zo Slovenska Renata Alt: Vo Vyšehradskej štvorke zohráva vedúcu úlohu Maďarsko
Slovensku by vraj prospelo vyčleniť sa z V4
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/interview/nemecka-poslankyna-madarsko-polske-veto-rozpoctu-unie-a-fondu-obnovy-poskodilo-renome-v4/
Szijjártó a Doležal rokovali o dopravných spojeniach SR s Maďarskom
21. januára 2021 - (tasr)
Medzi Maďarskom a Slovenskou republikou vznikne do roka 2023 šesť cezhraničných dopravných prepojení, medzi nimi budú aj tri mosty na rieke Ipeľ. Oznámil to vo štvrtok v Budapešti maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po tom, čo telefonicky rokoval so slovenským ministrom dopravy a výstavby Andrejom Doležalom (nominant Sme rodina). Šéf maďarskej diplomacie v statuse zverejnenom na Facebooku uviedol, že Maďarsko má najdlhší úsek svojich štátnych hraníc práve so Slovenskom, preto má za cieľ vytvoriť čo najviac cezhraničných prepojení. „Na jeseň tohto roka dobudujeme úsek rýchlostnej cesty medzi Miškovcom a Tornyosnémeti, potom už bude prepojené Maďarsko so Slovenskom diaľnicami na západe (Rajka - Rusovce) a aj na východe. V tejto súvislosti zvykneme vtipkovať, že prepojenie Bratislavy s Košicami vyriešili cez Maďarsko,” napísal na Facebooku Szijjártó. Ministri sa dohodli aj na tom, že po ukončení pandémie nového koronavírusu obnovia premávku rýchlolode na linke Budapešť - Bratislava a budú pokračovať v rokovaniach o vysokorýchlostnom železničnom prepojení Budapešti s Varšavou cez Bratislavu.
Čo za cára sedí na politickom špici maďarskej kultúry?
Szilárd Demeter sa v hierarchii Orbánovej strany dostal na jeden z najvyšších postov vo sfére kultúry. Riadi všetko, počnúc sekciou literatúry cez celú knihotvorbu až po populárnu hudbu. Na vrchol systému sa dostal spôsobom typickým pre dnešné Maďarsko, jeho pôsobenie zároveň pripomína praktiky išpánov vládnucich za feudalizmu na pridelenom území. Po neúspešnom pokuse uchytiť sa na literárnom a filozofickom poli sa Demeter začal angažovať v politike... / János Széky: - Zatiaľ čo v Bruseli sa koncom minulého roka v čase prísnej karantény rozšantil na párty fideszácky europoslanec, v Maďarsku sa takzvanému najväčšiemu politickému bojovníkovi za kultúru podarilo relativizovať holokaust do tej miery, ako sme to doteraz počuli len od fašistov, alebo od dezolátov, ktorým je jedno, či ich považujú za fašistov.
https://dunszt.sk/2021/01/14/kto-je-demeter/
Podpora z rozpočtu na prícestné kríže
Výzva na predkladanie individuálnych žiadostí
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/29433-v-zva-na-predkladanie-individualnych-iadosti-podpora-z-rozpo-tu-na-rok-2021-na-pricestne-kri-e
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3621297334635883
Oddá sa čerpať optimizmus z odkazov vzácnych osobností Slovače v Maďarsku!
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29407-poh-ad-zo-slovenska-odda-sa-erpa-optimizmus-z-odkazov-vzacnych-osobnosti-slova-e-v-ma-arsku
Alexander Kormoš (1941-2020)
http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-kaleidoskop/28594-zomrel-alexander-kormo
Ján Šutinský (1943-2020)
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/29211-odi-iel-jan-utinsk
Ladislav Petro (1936-2020)
http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-kaleidoskop/28631-odi-iel-ladislav-petro
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3580041445428139
Nová kniha známej slovenskej autorky vo Vojvodine
Mária Kotvášová Jonášová: Keď príde čas
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/3511/maria-kotvasova-jonasova-ked-pride-cas---nova-kniha-znamej-slovenskej-autorky-v-srbskej-vojvodine
Tlačová konferencia o kľúčových úlohách ÚSŽZ
Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip predstúpil 21. januára 2021 pred médiá v prítomnosti predsedu strany Sloboda a solidarita Richarda Sulíka, aby ich oboznámil nielen s odpočtom doterajšieho plnenia úloh štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom, za ktoré úrad zodpovedá pod jeho vedením od 16. júla 2020, ale načrtol aj tému aktuálnych kľúčových výziev. Jednou s nosných je aj blížiace sa sčítanie obyvateľstva SR:
https://www.uszz.sk/sk/stranka/5116/milan-jan-pilip-informoval-o-klucovych-ulohach-uszz-na-tlacovej-konferencii
Opustené kasárne v Mlynkoch
Protilietadlový raketový pluk Armády Maďarskej ľudovej republiky (1981)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3619345294831087
Na Slovensku a v Maďarsku sa v roku 2022 uskutočnia majstrovstvá Európy v hádzanej mužov
Rozhodlo sa o tom v stredu na kongrese Európskej hádzanárskej federácie (EHF) v škótskom Glasgowe. Delegáti zúčastnených členských krajín dali spoločnej slovensko-maďarskej kandidatúre prednosť pred trojlístkom Francúzsko, Španielsko a Belgicko. Hlasovanie sa skončilo jednoznačne v prospech projektu Slovenského (SZH) a Maďarského zväzu hádzanej (MKSZ), ktorý dostal 32 hlasov, kým konkurenti ich získali iba 14. Dánsko a Švajčiarsko stiahlo svoju kandidatúru pre rok 2022.
https://slovakhandball.sk/me-muzov-2022-budu-na-slovensku-a-madarsku
V Maďarsku nezaznamenali žiadne vážnejšie vedľajšie účinky vakcíny
11. januára 2021 - (tasr)
V Maďarsku zatiaľ nezaznamenali žiadne vážnejšie vedľajšie účinky očkovania proti novému druhu koronavírusu, uviedol primár Ústavu hematológie a infektológie Juhopeštianskej nemocnice Centrum János Szlávik. V rozhovore pre verejnoprávnu televíziu M1 primár v nedeľu večer zdôraznil, že reakcie na vakcínu sa objavujú podstatne zriedkavejšie než v prípade iných očkovacích látok. Tieto reakcie sú zväčša svalová horúčka, začervenanie miesta vpichu, prípadne znecitlivenie. Očkovať proti SARS-CoV-2 v Maďarsku začali 26. decembra. V prvom kole prebieha očkovanie pracovníkov zdravotníctva, ale vakcínu začali podávať už aj starším ľuďom a čoskoro ju dostanú aj ďalšie rizikové skupiny osôb, povedal v pondelok hovorca Celoštátnej záchrannej služby Pál Győrfi. Maďarsko doposiaľ prevzalo tri zásielky očkovacích látok konzorcia Pfizer/BioNTech určených pre 79 000 ľudí, v utorok má prísť ďalšia zásielka pre zaočkovanie 39 000 osôb. V decembri vláda spustila webovú stránku, na ktorej sa občania môžu zaregistrovať na zaočkovanie a na ktorej sa dozvedia, kedy prídu na rad. Záujem o očkovanie prejavilo už milión ľudí. Maďarsko má v súčasnosti zarezervovaných 17,5 milióna očkovacích látok. Doterajšou bilanciou epidémie vírusu SARS-CoV-2 v Maďarsku je 343 656 infikovaných a 10 725 úmrtí.
Maďarsko predĺžilo protipandemické opatrenia do 1. februára
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-predlzilo-protipandemicke-o/518932-clanok.html
Na maďarských stredných školách pokračuje dištančné vyučovanie
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-distancne-vyucovanie-na-s/518732-clanok.html
Maďarský plán očkovania vyvoláva viac otázok, než dáva odpovedí
https://www.teraz.sk/zahranicie/media-madarsky-plan-ockovania-vyv/518053-clanok.html
Biden vs. Orbán: Aké problémy môže Budapešti spôsobiť nové vedenie Bieleho domu
Viktor Orbán patril medzi najväčších fanúšikov Donalda Trumpa a môže mať vážne spory s administratívou nového prezidenta Joea Bidena, ktorý Maďarsko označil v kampani za totalitný režim. Maďarský premiér Viktor Orbán sa konfliktu s novým americkým prezidentom nevyhne. Joe Biden kritizoval Maďarsko už v kampani a vláda v Budapešti naňho reagovala mimoriadne ostro. Vážne spory očakávajú aj analytici a to môže Orbánovi skomplikovať aj prípravu na ďalšie voľby, ktoré budú v Maďarsku na jar 2022. Orbán bol medzi prvými politickými lídrami, ktorí verejne podporili Donalda Trumpa už pred voľbami v roku 2016.
https://dennikn.sk/2212288/biden-vs-orban-ake-problemy-moze-budapesti-sposobit-nove-vedenie-bieleho-domu
Sociológ o homofóbii a rasizme v Maďarsku: Vždy musia niekoho nenávidieť, aby mali svoj komfort
Zakazujú základné ľudské hodnoty spôsobom, ktorý odporuje princípom ľudskosti, hovorí o politike Orbánovej vlády voči sexuálnym menšinám sociológ Dezső Máté. Pochádza z rómskej osady, vyštudoval sociológiu a skúma predsudky spoločnosti a vedy voči Rómom a sexuálnym menšinám. Dezső Máté patrí do skupiny vedcov, ktorých v roku 2018 označil maďarský provládny týždenník Figyelő za Sorosových liberálnych agentov.
https://dennikn.sk/2194354/sociolog-o-homofobii-a-rasizme-v-madarsku-vzdy-musia-niekoho-nenavidiet-aby-mali-svoj-komfort
Maďarská opozícia si dohodla princíp spolupráce spoločného vládnutia
5. januára 2021 - (tasr)
Maďarské opozičné strany sa dohodli na princípoch spolupráce pre prípad spoločného vládnutia, o ktorých podľa spravodajského servera Index.hu informovali v utorok v Budapešti lídri strán Jobbik, Momentum, Politika môže byť iná (LMP), Dialóg (Párbeszéd), Maďarská socialistická strana (MSZP) a Demokratická koalícia (DK). Ich cieľom je okrem iného „vytvoriť spoločenský mier, znovuzjednotiť národ, vybudovať republiku, v ktorej ľud kontroluje vládu”. Uvedené strany v snahe zosadiť vládnu stranu Fidesz premiéra Viktora Orbána vlani 20. decembra deklarovali, že pôjdu do volieb v roku 2022 so spoločným programom aj kandidátmi. Dohodli sa, že vo všetkých 106 volebných okrskoch v krajine podporia jedného spoločného kandidáta. Zároveň predstavia spoločný volebný program a vyberú jedného kandidáta na premiéra, a to prostredníctvom tzv. primárok. Strany v spoločnom vyhlásení zdôraznili, že sa nezlučujú, iba v snahe dosiahnuť „zmenu éry” dávajú svoje názorové nezhody bokom. Komunikačný riaditeľ Fideszu István Hollik na Facebooku v reakcii na tlačovú konferenciu opozičných strán vyhlásil, že v podstate nepovedali nič, iba potvrdili, že aj „v čase boja proti pandémii dokážu myslieť iba a výhradne na moc”.
Opozícia sa vo voľbách 2022 spojí proti Fideszu
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-opozicia-sa-vo-volbach-202/515746-clanok.html
Premyslieť ekonomiku po Covide nanovo: Prípad Maďarska
Priority vlády by mali byť investovanie do ľudí, verejných služieb a do podnikateľského prostredia vrátane digitálnej infraštruktúry, píše DANIEL PRINZ z Harvard University. Covid tvrdo zasiahol maďarské hospodárstvo. V priebehu druhého a tretieho štvrťroku 2020 vykazovala maďarská ekonomika najslabšiu výkonnosť spomedzi krajín Vyšehradskej skupiny. Čiastočne za to môžu slabé fiškálne opatrenia vlády v reakcii na koronakrízu. Vláda sa obávala, že fiškálne stimuly povedú k vysokému deficitu a nárastu verejného dlhu. Nakoniec však Maďarsko aj tak skončilo s vysokým deficitom aj rapídne stúpajúcim verejným dlhom a to pri väčšej recesii než bolo nevyhnutné, čo obmedzuje schopnosť vlády míňať do budúcnosti.
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/opinion/premysliet-ekonomiku-po-covide-nanovo-pripad-madarska/
Maďarská nezamestnanosť mierne zvýšila
https://www.teraz.sk/ekonomika/madarska-nezamestnanost-sa-za-tri-mes/518362-clanok.html
Maďarský Telenor riadi Slovák Peter Gažík
https://euractiv.sk/section/digitalizacia/press_release/zmena-na-poste-sefa-o2-peter-gazik-prijal-ponuku-riadit-madarsky-telenor-slovensko-povedie-igor-toth/
Novela zákona o štátnom občianstve už v januári
9. januára 2021 - (tasr)
Novelu zákona o štátnom občianstve chce rezort vnútra predložiť na rokovanie vlády ešte počas januára. Pre TASR to uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Výhrady k plánovanému zneniu novej legislatívy mali niektorí koaliční poslanci či zástupcovia maďarských mimoparlamentných strán. Ministerstvu vyčítajú, že návrh neobsahuje návrat právneho stavu spred roka 2010. Odvtedy totiž Slováci prijatím cudzieho štátneho občianstva strácajú to slovenské. „Podľa očakávania nájdenie konsenzu v súvislosti s pripomienkami uplatnenými k novele zákona si proti pôvodným predpokladom vyžiadalo širšiu diskusiu a dlhší časový priestor, preto ho nebolo možné predložiť na rokovanie vlády v predpokladanom októbrovom termíne. So súhlasom predsedu vlády ju chceme predložiť na rokovanie vlády v januári 2021,“ povedal pre TASR Mikulec. Ešte na jeseň minulého roka sa na pôde ministerstva stretli zástupcovia maďarských strán, splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny László Bukovszky i koaličný poslanec Ondrej Dostál (SaS). Predseda mimoparlamentného Mosta-Híd László Sólymos vtedy komentoval, že novela z dielne ministerstva vnútra nerieši problémy tých osôb, ktoré boli zbavené občianstva proti svojej vôli, a nedáva garancie na to, aby k podobným ‚konfiškáciám občianstva‘ v budúcnosti už nedošlo. Dodal, že vláda hromadnú pripomienku k návrhu nedokázala akceptovať. Predstavitelia Mosta-Híd považujú za jediné uspokojivé riešenie návrat k stavu pred rokom 2010. „Na jeseň sme sa obrátili na verejnosť, ktorá podporila náš návrh. V rozporovom konaní sme neuspeli, teraz sme so žiadosťou o súčinnosť pri odstránení diskriminačných častí pripravenej legislatívy oslovili dve vládne a dve mimoparlamentné strany,“ informoval v sobotu Sólymos. Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu, ktorej iniciátorom bol aj Dostál, žiadala, aby sa návrh novely zmenil tak, aby už Slováci neprichádzali o slovenské občianstvo, ak nadobudnú cudzie štátne občianstvo. Odvolávala sa na Ústavu SR, ktorá hovorí, že nikomu nemožno odňať štátne občianstvo SR proti jeho vôli. Slovenské občianstvo by podľa návrhu novely mohli nadobudnúť aj osoby so slovenským pôvodom po jednom z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov. Slovenský pas by už nemuseli strácať ľudia, ktorí získali občianstvo iného štátu osvojením, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa. Po novom by už občania Českej republiky nemuseli pri žiadosti o slovenské občianstvo spĺňať požiadavku ovládania slovenského jazyka. O slovenský pas môžu prísť ľudia na základe zákona o štátnom občianstve, ktorý prijala prvá vláda Roberta Fica (Smer-SD). Niekdajší kabinet reagoval právnou normou v roku 2010 na maďarský zákon, ktorý od roku 2011 zjednodušuje udeľovanie dvojakého občianstva zahraničným Maďarom. Na základe súčasného zákona prichádzajú o slovenský pas tí, ktorí prijali občianstvo iného štátu. Doposiaľ je to 3596 ľudí.
Stredisko Kokava-Línia obľubujú i Maďari, túto sezónu nebude v prevádzke
Približne 30 percent z celkového počtu návštevníkov lyžiarskeho strediska Kokava-Línia v okrese Poltár tvorí maďarská klientela, ktorá toto zariadenie vyhľadáva aj pre jeho rodinnú atmosféru.
https://mynovohrad.sme.sk/c/22569088/stredisko-kokava-linia-oblubuju-i-madari-tuto-sezonu-nebude-v-prevadzke.html
Csongor Kassai o vzťahoch Slovákov a Maďarov
Aj o tom, prečo herectvu obetoval osobný život / „Keď politik vyhlási, že Maďari sú zlí, tak niektorí ľudia tento názor môžu preberať, povedal v rozhovore známy herec Csongor Kassai. Za základ problému považuje, že ľudia často nasledujú politikov ako ovečky. / Jeho výrazná tvár akoby ho predurčovala k úlohám čertov a rozprávkových postáv. Slovenský Maďar s českými koreňmi Csongor Kassai (48) však zaujal aj rolami v drámach ako Musíme si pomáhať alebo Krajina ve stínu. Pôsobí aj v českom Národním divadle, aktuálne opäť v úlohe nadprirodzenej bytosti - vodníka. Považuje sa síce skôr za introverta, avšak herecké vlohy Csongor Kassai prejavoval už ako dieťa, keď napodobňoval reč a gestá svojho učiteľa.
https://style.hnonline.sk/osobnosti/2272282-csongor-kassai-o-vztahoch-slovakov-a-madarov-aj-o-tom-preco-herectvu-obetoval-osobny-zivot
Parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku knižne
Stiahnite si: http://www.oslovma.hu/Archiv/PolcesAP.pdf
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29389-na-parlamentn-hovorca-kni-ne
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3556551051110512
Čabiansky kalendár na rok 2021
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3561775817254702
Stiahnite si: http://www.slovak.hu/kiadvanyok/cabiansky_kalendar_2021.pdf
+ Archív: http://www.slovak.hu/kiadvanyok/kalendar2018.pdf
http://www.slovak.hu/kiadvanyok/kalendar2017.pdf
http://www.slovak.hu/kiadvanyok/kalendar2016.pdf
http://www.slovak.hu/kiadvanyok/kalendar2015.pdf
http://www.slovak.hu/kiadvanyok/kalendar2012.pdf
http://www.slovak.hu/kiadvanyok/kalendar2011.pdf
http://www.slovak.hu/kiadvanyok/kalendar2009.pdf
http://www.slovak.hu/kiadvanyok/kalendar2008.pdf
Potulky slovenským Pilíšom a okolím
- pod týmto titulkom sa v týchto dňoch dostáva medzi čitateľov práca autorskej dvojice Ruda Fraňa a Jozefa Schwarza:
https://noveslovo.sk/c/Pilisski_Slovaci_a_slovencina
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3531822023583415
Erikov betlehem je najkrajší v celom Maďarsku
Úspech mladého rezbára a cukrára zo Zemplína
https://www.cas.sk/clanok/1066246/uspech-mladeho-rezbara-a-cukrara-zo-zemplina-erikov-betlehem-je-najkrajsi-v-celom-madarsku/
Mladý Apponyi na fare v Holíči
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29384-historky-mlad-apponyi-na-fare-v-holi-i
„V tomto štáte je pánom Maďar“
Apponyiho školské zákony:
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/752027248229587/
Podpora Orbánovej strany klesá, proti premiérovi sa spoja šiesti opoziční súperi
21. decembra 2020 - (sita)
Šesť maďarských opozičných strán oznámilo spojenectvo v parlamentných voľbách v roku 2022, v ktorých sa budú snažiť zosadiť súčasného premiéra Viktora Orbána a jeho vládnucu stranu Fidesz. Sexteto ideovo rozdielnych strán vrátane liberálov, pravicového Jobbiku a strany zelených sa v nedeľu formálne dohodlo, že v každom zo 106 maďarských volebných okrskov postaví proti Fideszu vlastného kandidáta. Opozičné strany sa zároveň dohodli, že spoločne vyberú kandidáta na predsedu vlády, ktorý sa vo voľbách postaví voči Orbánovi. Ten vedie krajinu od roku 2010, pričom triumfoval v ostatných troch parlamentných voľbách. „Maďarský národ má prvú skutočnú šancu v priebehu desaťročia, aby sa otriasol z korupčnej a nečestnej vlády Fideszu,“ uviedli strany v spoločnom vyhlásení. Orbán koncom novembra prekonal 130-ročný rekord a stal sa najdlhšie slúžiacim maďarským premiérom v histórii, vrátane svojho prvého funkčného obdobia v rokoch 1998 - 2002. Fidesz zostáva najpopulárnejšou samostatnou stranou v Maďarsku. Odporcovia tvrdia, že zmeny, ktoré priniesol do volebných zákonov, spôsobili, že stratégia spojenectva je jediným demokratickým prostriedkom, ako zdolať vládnucu stranu. Novembrový prieskum verejnej mienky Publicus Research ukázal, že uvedených šesť strán by dohromady podporilo o 4 percentá viac voličov ako Fidesz. Prieskum verejnej mienky, ktorý tento mesiac zverejnila spoločnosť Zavecz Research, zasa ukázal, že podpora vládnucej strane postupne klesá - od augusta sa znížila o 6 percent na súčasných 30 percent.
SMK, Most-Híd a hnutie Spolupatričnosť podpísali deklaráciu o spolupráci
https://www.webnoviny.sk/madarske-strany-smk-most-hid-a-hnutie-spolupatricnost-podpisali-deklaraciu-o-spolupraci/
Počet nakazených koronavírusom v Maďarsku prekročil štvrť milióna
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-pocet-evidovanych-nakazeny/512401-clanok.html
Ajna Marosz je superstar klasickej hudby. Zvíťazila v súťaži Virtuózi V4+
Má len trinásť rokov, no minimálne v stredoeurópskom priestore dokázala spropagovať opomínanú zobcovú flautu a virtuóznou hrou ukázala na interpretačné možnosti tohto dychového nástroja. Ajna Marosz z Podhoria (okres Žilina) absolútne suverénnym spôsobom zvíťazila v superfinále hudobnej šou krajín višegrádskej štvorky a Srbska Virtuózi V4+. Bol to zážitok z virtuozity, dokonale ovládanie historického hudobného nástroja, prirodzené a veľmi príjemné vystupovanie na javisku a skvelá súhra so sprevádzajúcicm orchestrom. Z hry Ajny Marosz padali sánky aj hviezdam klasickej hudby. Vo veľkolepom finále odkázal superporotca maestro Plácido Domingo talentovanej mladej dievčine, že je veľká umelkyňa.
https://myzilina.sme.sk/c/22560916/ajna-marosz-je-superstar-klasickej-hudby-zvitazila-v-sutazi-virtuozi-v4.html
Román Antona Hykischa Rozkoše dávnych čias vyšiel v maďarskom preklade
Novoročné číslo denníka Magyar Nemzet uverejnilo rozsiahlu pochvalnú recenziu o tomto románe. Zdôrazňuje spoločné utrpenie našich národov počas totalitného režimu. Knihu považuje za príspevok k upevneniu solidarity ľudí strednej Európy.
https://magyarnemzet.hu/kultura/regi-idok-uzenete-9161567/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3541469672618650
Režisérka Enikő Eszenyi: Všetci sme deti chaosu
Komédia v Činohre Slovenského národného divadla
https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/570781-reziserka-eniko-eszenyi-vsetci-sme-deti-chaosu-nestresovala-som-sa/
Je skvost byť dobrým Slovákom aj bez pátosu, odkázal nám majster Koloman Sokol
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29350-poh-ad-zo-slovenska-je-skvost-by-dobr-m-slovakom-aj-bez-patosu-odkazal-nam-majster-koloman-sokol
Fenomén K. Sokola pokračuje vo výpravnej knihe aj v galérii
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/163/slavni-slovaci-vo-svete-fenomen-kolomana-sokola-pokracuje---vo-vypravnej-knihe-aj-v-galerii-v-liptovskom-mikulasi
Šimečka: Pozor, aby Slovensko nebolo vnímané ako Orbánov a Kaczynského prívesok
6. decembra 2020 - (sita)
Vyšehradská štvorka (V4) vznikla pôvodne ako projekt na posilnenie európskej jednoty a hodnôt demokracie a právneho štátu, žiaľ, súčasné kroky Poľska a Maďarska tento étos nabúravajú. Pre agentúru SITA to uviedol europoslanec a podpredseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka s tým, že Slovensko si musí dať pozor, aby nebolo v Európe vnímané ako Orbánov či Kaczynského prívesok. Slovenská diplomacia si však podľa neho za doterajší prístup v tomto zmysle zaslúži pochvalu. Europoslanec sa domnieva, že situácia je vážna a nastal čas ísť o krok ďalej. „Som presvedčený, že Slovensko by v koordinácii s Českou republikou malo vyslať jasný signál, že v prípade pretrvávajúceho veta sa dočasne, kým nebude rozpočet schválený, prestaneme zúčastňovať na politických rokovaniach vo formáte V4, ktoré súvisia s európskou agendou. Aký zmysel by v takej situácii mala koordinácia európskej agendy s Maďarskom a Poľskom vo V4, ak tieto dva štáty blokádou rozpočtu sabotujú všetky spoločné európske politiky?“ zdôraznil Šimečka s tým, že ostatné projekty a aktivity V4, ako napríklad spolupráca v boji proti pandémii, obrane, kultúre či dopravnej infraštruktúre, by pokračovali, lebo sú na prospech všetkým občanom. Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) v tejto súvislosti uviedol, že vzťahy vo V4 neboli ani doteraz ideálne a v mnohých témach krajiny postupovali odlišne, hoci sa pred summitmi dohodli na spoločných stanoviskách. „Všetci sme krízou zasiahnutí a naťahovanie času pri schvaľovaní pomoci nepomôže nikomu. Je potešiteľné, že Poľsko už svoj postoj začína meniť,“ uzavrel Štefanec. Maďarsko a Poľsko hrozia Európskej únii (EÚ), že budú 1,8-biliónový rozpočet vetovať, ak bude obsahovať podmienku právneho štátu. EÚ chce podmieniť vyplácanie finančných prostriedkov dodržiavaním princípov právneho štátu a hodnôt Únie, čo vyvolalo tvrdý odpor vo Varšave a Budapešti.
Časopis MZVEZ SR Svet a my 2/2020
V úvode druhého tohtoročného čísla minister Ivan Korčok píše o dôležitosti efektívneho posilňovania pozície Slovenska v nestabilnom medzinárodnom prostredí, ako aj o dôležitosti prepájania domácej a zahraničnej politiky. Svoje prvé kroky v neľahkej situácii koronakrízy a úlohy, ktoré čakajú náš rezort, predstavujú noví štátni tajomníci Martin Klus a Ingrid Brocková. Veľkú pozornosť venujeme prvej vlne krízy COVID-19, keď sa potvrdilo, že diplomacia a zahraničná politika dokážu účinne pomáhať a uľahčovať život bežným občanom, najmä v krízových situáciách. Či už to bola konzulárna pomoc našim občanom v zahraničí a ich repatriácia do vlasti, poskytovanie a organizácia humanitárnej pomoci krízou postihnutým krajinám, koordinácia spoločných krokov s EÚ a množstvo ďalších činností, ktoré si vyžadovali od našich pracovníkov doma i v zahraničí nielen obrovské pracovné vypätie, ale tiež riešenie mnohých neštandardných úloh. Zamyslíme sa tiež nad úlohou OBSE v ére po pandémii, vysvetlíme význam nového pojmu „infodémia“. V osobitnej sérii článkov si pripomíname 75. výročie vzniku Organizácie Spojených národov, ktorá sa svojimi iniciatívami, dohodami, misiami a inými aktivitami usiluje o lepší život na Zemi. Na viacerých príkladoch ukážeme, že Slovensko pôsobí na pôde OSN ako aktívny a zodpovedný členský štát. V roku stého výročia podpísania Trianonskej mierovej zmluvy poukážeme na jej dopad na Slovákov v Maďarsku. Okrem tradičných rubrík prinesieme aj ďalšie zaujímavé články. Želáme príjemné čítanie!
https://www.mzv.sk/documents/10182/2612047/Svet+a+my+02+2020/41d68d4c-ab21-49af-bec7-9fad43271c66
Pôtorský evanjelický kostol je významnou kultúrnou pamiatkou regiónu
Obec, fara a kostol zasvätený sv. Petrovi sa prvýkrát spomína v listine z roku 1297. Historický názov obce v okrese Veľký Krtíš je Svätý Peter alebo iba Peter, jej názov sa často menil, a dnešný názov Pôtor sa úradne používa od 12. mája 1923.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/164-historia1/1490-jan-jancovic-potorsky-evanjelicky-kostol
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3475787835853501
Ako volali Slovensko pred stáročiami?
https://dennikstandard.sk/8979/slovak-orszag-slovakia-windenland-ako-volali-slovensko-pred-starociami/
Paul Stacho: Pozerali sme cez ostnatý drôt na domovinu
Spomienky na prvé Vianoce v emigrácii. A aké budú v roku korony? Nebude chýbať slovenská kapustnica so sušenými dubákmi a klobáskou, kapra vymeníme za lososa, budú oblátky s medom, dokonca sa budú hádzať orechy do kútov, bude aj štamprlík slivovice, ktorá určite bude mat plošnú účinnosť správnej vakcíny a ryba sa spláchne slovenským pivom.
https://www.skolske.sk/clanok/55383/paul-stachopozerali-sme-cez-ostnaty-drot-na-domovinu-dalej-za-hranicu-sme-nemohli
Masaryk v roku 1915 sníval o hraniciach so Srbskom
Neznáma mapa Československa
https://history.hnonline.sk/1-svetova-vojna/1023615-neznama-mapa-ceskoslovenska-masaryk-v-roku-1915-snival-o-hraniciach-so-srbskom
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3473880022710949
Predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip: Do roku 2021 s nádejou a poznaním, že aj problémy v nás utužujú krajanskú súdržnosť a posilňujú odhodlanie identifikovať sa v slovenskosti!
https://www.uszz.sk/sk/stranka/5101/do-roku-2021-s-nadejou-a-poznanim-ze-aj-problemy-v-nas-utuzuju-krajansku-sudrznost-a-posilnuju-odhodlanie-identifikovat-sa-v-slovenskosti
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3552288418203442
Vyšlo 32. číslo časopisu Slovo z Britskej Kolumbie
http://slovozbritskejkolumbie.ca/sites/default/files/attachments/Slovo.z.Britskej.Kolumbie.32.cislo.zima2020.1.pdf
Vianoce v kroji - MS vyhlásila výzvu aj pre našich krajanov
Verejnosť sa môže zapojiť do vianočnej výzvy Matice slovenskej s názvom Vianoce v kroji. Výzva je symbolickou reakciou na mnohé zrušené folklórne podujatia, tradičné remeselné trhy či tvorivé dielne pre pandémiu ochorenia COVID-19. Adresovaná je aj krajanom v zahraničí. „Živý kontakt s tradíciami sa nedá plnohodnotne nahradiť online projektmi, hoci pre pandemické obmedzenia v kultúre veľa iných možností nie je. Preto sme vyhlásili vianočnú výzvu pre verejnosť Vianoce v kroji. Chceme každého povzbudiť, aby prežil Štedrý večer v slovenskom ľudovom odeve, oživil v rodine tradičné zvyky i pripomenul si skutočnú podstatu Vianoc,“ priblížil druhý podpredseda MS Marek Nemec.
https://www.uszz.sk/sk/stranka/5057/vianoce-v-kroji-matica-slovenska-vyhlasila-vianocnu-vyzvu-aj-pre-nasich-krajanov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3507395509359400
V tichu pandémie / Šlabikár menšinových práv „Máš právo”
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11112-v-tichu-pandemie
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3505956922836592
Nedožité sedemdesiatiny Štefana Dováľa (1950-2011)
Tohto roku by sa bol profesor, spisovateľ, publicista, redaktor, prekladateľ, predseda Literárneho spolku Ondreja Štefanka fungujúceho v rámci Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku (KVSIK), člen Zväzu rumunských spisovateľov, čestný člen Spolku slovenských spisovateľov, člen Únie slovenských spisovateľov žijúcich mimo Slovenska dožil okrúhleho výročia - sedemdesiatich rokov. Osud to však zariadil inak: Štefan Dováľ sa už pred viac než deviatimi rokmi od nás odobral (19. marca 2011, Arad).
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1/1489-nedozite-sedemdesiatiny-stefana-dovala-1950-2011
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3474076249357993
Genealogický výskum dolnozemských Slovákov
https://matica.sk/rozhovor-genealogicky-vyskum-dolnozemskych-slovakov-v-galante/
Matrika Slovenského Komlóša - jedinečný zdroj pri hľadaní svojej identity
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3483422395090045
Segedín, Ečer, Agárd - Ceny Za našu národnosť odovzdali netradične
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/29344-ceny-za-na-u-narodnos-odovzdali-netradi-ne
Slovenské dedinky okolo Pilíša
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/162-literatura2/1352-anton-drevenka-slovenske-dedinky-okolo-pilia
http://oslovma.hu/pilis-slovak.hu/osady
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3477210355711249
Učebné pomôcky pre slovenské národnostné školy v Maďarsku
http://www.slovaci.hu/Oktat%C3%A1si+seg%C3%A9danyagok-m234
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3549606411804976
Najstaršia žijúca olympijská víťazka má sto rokov a pohyb stále miluje
Bývalá maďarská športová gymnastka Ágnes Keletiová si aj v tomto veku užíva život a po stovkách blahoželaní vyhlásila: „Cítim sa na šesťdesiat!“ / „Milujem pohyb, a pohyb je život. A podstatné je zdravie. Bez neho by to za veľa nestálo.“
https://www.cas.sk/clanok/1073006/najstarsia-zijuca-olympijska-vitazka-oslavuje-ma-sto-rokov-a-pohyb-stale-miluje/
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
7/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/07-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3701102899988659
6/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/06-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3679167978848818
5/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/05-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3658515160914100
4/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/04-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3641265069305776
3/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/03-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3624293784336238
2/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/02-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3606666989432251
1/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/01-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3587677201331230
52-53/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/52-53-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3551842711581346
51/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/51-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3533797203385897
50/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/50-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3522299617868989
49/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/49-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3502769423155342
48/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/48-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3483344271764524
Historický kalendár
7. decembra 1870
Zomrel v Majcichove katolícky kňaz, dramatik a novinár Ján Palárik, autor hier Inkognito, Drotár, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. Narodil sa 27. 4. 1822.
http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Pal%C3%A1rik
Zo študentských rokov Jána Palárika
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia/742-zo-tudentskch-rokov-jana-palarika
Kompletné dielo Jána Palárika - http://zlatyfond.sme.sk/autor/1/Jan-Palarik
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1106752189423756/
8. decembra 1832
sa narodil Bjørnstjerne Martinius Bjørnson, nórsky spisovateľ, zástanca Slovákov, vďaka ktorému sa celý svet dozvedel o krutej maďarizácii Slovákov v Uhorsku a o masakre v Černovej.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bjørnstjerne_Bjørnson
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=73b4b006-e92f-4124-bb9e-5163e054eb5a
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia/533-bolo-by-ospravedlnenie-za-ernovu-produktivne
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3477230675709217
8. decembra 1914
Narodil sa v Detve básnik, spisovateľ, esejista a prekladateľ Imrich Kružliak, popredná osobnosť slovenského povojnového exilu, krajanský pracovník, organizátor kultúrneho a politického života.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/205
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2510/imrich-kruzliak-slovenska-krajanska-legenda-v-mnichove-sa-dozil-103-rokov-blahozelame
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1106750959423879/?type=3&theater
9. decembra 1908
V Balašských Ďarmotách zomrel slovenský matematik a zememerač Michal Algőver, autor prvej po slovensky písanej učebnice - príručky vydanej pod názvom „Počto- a meroveda“. - Aktívne sa zapájal do národno-kultúrneho pohybu - V publicistickej činnosti sa venoval širokému spektru národno-kultúrnych, politických, náboženských a školských problémov. - Narodil sa 19. januára 1826 v Šúre (Vesprímska stolica, Maďarsko).
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/972-rodak-zo-zadunajska-zakladajucim-lenom-ms
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1106747512757557/?type=3&theater
11. decembra 1950
v Nadlaku sa narodil profesor, spisovateľ, publicista, redaktor a prekladateľ Štefan Dováľ
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1/1489-nedozite-sedemdesiatiny-stefana-dovala-1950-2011
12. decembra 1895
Zomrel v Győri vynálezca, fyzik a matematik Štefan Anián Jedlík, priekopník elektrotechniky v Uhorsku. Narodil sa 11. 1. 1800 v Zemnom (okr. Nové Zámky).
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Ani%C3%A1n_Jedl%C3%ADk
„Hoci vyrastal v maďarskom prostredí a maďarsky aj cítil, po svojich predkoch bol nesporne slovenského pôvodu.“
Zemné a jeho najvýznamnejší rodák Štefan Anián Jedlik
http://madari.sk/magazin/krajinka-magazin/zemne-a-jeho-najvyznamnejsi-rodak-stefan-anian-jedlik
https://www.facebook.com/oslovma/posts/860549467377364
13. decembra 1926
Zomrel v Budapešti sochár Alojz Stróbl, ktorého socha Naša matka je evidovaná v parížskom Louvri medzi najdokonalejšími sochami sveta. Narodil sa 21. 6. 1856 v Kráľovej Lehote.
Kto bol Alojz Stróbl?
http://www.youtube.com/watch?v=lUrLmONRNkY
Sochár svetového významu
http://ucebnadejepisu.webnode.sk/tematicky-celok/osobnosti/alojz-strobl/
Alojz Stróbl sa narodil na Liptove
http://www.gmb.sk/sk/exhibition/detail/127
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/689131647852481/?type=1&theater
13. decembra - Lucia
https://vedator.space/lucia-zvyky-a-tradicie/
Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc:
https://www.rodinka.sk/vazne-veci/tradicie/na-luciu-13-december/
Saint Lucy's Day: https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Lucy%27s_Day
Video: https://youtu.be/Ex3IZX9FpDI
Luca-napi szokások: https://hu.wikipedia.org/wiki/Luca-napi_szok%C3%A1sok
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3490354281063523
Advent - Vianoce
Vianočné pozdravy a vinše / Inšpirujte sa pri ich tvorbe
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1123147617784213/?type=3&theater
18. decembra 1909
Zomrel v Budapešti rodák zo Slovenskej Ľupče, publicista a jazykovedec Samuel Czambel, kodifikátor modernej slovenčiny na začiatku 20. storočia. Narodil sa 24. 8. 1856.
http/sk.wikipedia.org/wiki/Samuel_Czambel
Czambelovo dielo sa stalo základom súčasnej spisovnej slovenčiny
http/www.teraz.sk/magazin/samuel-czambal-slovensky-jazyk-vedec/111022-clanok.html
Dal vedecký podklad spisovnému jazyku a slovenským jazykovým dejinám
http/zlatyfond.sme.sk/autor/186/Samuel-Czambel
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1120402434725398/?type=3&theater
18. decembra
Deň národností / Nemzetiségek napja
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3503225239776427
Predvianočný pozdrav z Bratislavy
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1474093879356250
Vianoce - Monika Berényiová Lamiová
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.873807566051554.1073741980.147596498672668/873808689384775/?type=3&theater
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2543056792459948
Starodávne jedlá / Čo sa dostane na rodinný stôl...
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1474028832696088/?type=3&theater
Vianočný trh na Vörösmartyho námestí v Budapešti
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/156-kultura2-kultura2/1327-vianon-trh-na-vorosmartyho-namesti
20. decembra 2014
zomrel Miklós Gruber Hubai, dlhoročný spolupracovník slovenského vysielania Maďarského rozhlasu.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3511355188963432
21. decembra
Deň zimného slnovratu - je astronomický termín pre okamih, keď sa Slnko na oblohe najviac vzdiali od svetového rovníka smerom na juh. Stred slnečného kotúča sa vtedy nachádza nad obratníkom Kozorožca. Slnko dosahuje na pravé poludnie na južnej pologuli najväčšiu výšku nad obzorom a začína sa symbolicky vracať späť k obratníku Raka.
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/515015895264058/?type=3&theater
Piramis: Kívánj igazi ünnepet!
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/353726981392951/?type=3&theater
Vianoce na Dolnej zemi
https://babetko.rodinka.sk/mudrosti/rodina-vo-svete/vianoce-na-dolnej-zemi/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1476221709143467
24. decembra - Štedrý deň
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vianoce
Vianoce - sviatky pokoja a lásky začínajú na Štedrý deň sláviť asi dve miliardy kresťanov vo svete. Pripomínajú si narodenie Ježiša ako chudobného dieťaťa v betlehemských jasliach, jeho vstup do dejín ľudstva, ktorému priniesol spásu.
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tedr%C3%BD_de%C5%88
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1475792089186429/?type=3&theater
Slovenské vianočné zvyky
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1915497338549233
Vianočné a novoročné pohľadnice spred storočia
https://www.facebook.com/oslovma/posts/864691450296499
Príjemné prežitie vianočných sviatkov
a v novom roku dobré zdravie, veľa šťastia, radosti, pohody a pokoja želá portál oSlovMa.hu + /foto:/ I. Fuhl
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/353709911394658/?type=3&theater
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/693549887410657/?type=3&theater
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1475780175854287/?type=3&theater
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/515938541838460/?type=3&theater
25. decembra - Prvý sviatok vianočný
Deň Narodenia Pána - Vianoce sú po Veľkej noci najstarším kresťanským sviatkom. V Ríme sa slávili už okolo roku 330 n.l., polnočná omša sa začala sláviť pravdepodobne v polovici 5. storočia, keď bola posvätená Bazilika sv. Panny Márie za pápeža Sixta III.
Kresťania slávia dnes sviatok Narodenia Pána
http/www.teraz.sk/slovensko/narodenie-pana-vianoce/68752-clanok.html
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/867954793303498/?type=3&theater
25. decembra 1000
Uskutočnila sa v Ostrihome korunovácia vojvodu Štefana za prvého uhorského kráľa so súhlasom nemeckého cisára Ota III. a pápeža Silvestra II.
Štefan I. (Uhorsko) - http/sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_I._%28Uhorsko%29
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1129040827194892/?type=3&theater
Tradične Vianoce na Slovensku podľa regiónov
http://vianoce.ai-maps.com/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1474017416030563/?type=3&theater
Zvyky počas Štedrej večere v Poľsku a u Slovákov vo Vojvodine
https://www.dobrenoviny.sk/c/89458/taketo-zvyky-pocas-stedrej-vecere-v-polsku-a-slovakov-vo-vojvodine
Slováci v Srbsku dávajú na Vianoce darčeky iba deťom
https://mylevice.sme.sk/c/7559306/slovaci-zijuci-v-srbsku-davaju-na-vianoce-darceky-iba-detom.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2546595672106060
„Aby ván dau Pán Boh...“ - Senváclavské vinše
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/157-kultura3-kultura3/917-aby-van-dau-pan-boh-senvaclavske-vine
Ten istý vinš takmer doslovne recitujú v Zemplínskom pohorí, v Bukových horách, v Novohrade, vo Vérteši, v Bakoni a, samozrejme, aj v pilíšskych obciach...
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/353759564723026/
Tichá noc / Kračúnske zvyky v Békešskej Čabe
https://www.facebook.com/oslovma/posts/865905643508413
26. decembra
Kresťania dnes spomínajú na prvého mučeníka: sv. Štefana / Bernardo Daddi: Umučenie sv. Štefana, freska, 1324, kostol Santa Croce, Florencia
http://www.zivotopisysvatych.sk/stefan-diakon/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1477651255667179/?type=3&theater
Druhý sviatok vianočný
„Keť svätí Štefan blato vifúkal, buďe pekná jar.“
http://zahori.sk/5378/druhy-sviatok-vianocny/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1477657592333212
27. decembra 1904
Narodil sa v Budapešti básnik, novinár a politik Ladislav Novomeský. Zomrel 4. 9. 1976.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Laco_Novomesk%C3%BD
Prekliaty básnik Laco Novomeský
https://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/340829-prekliaty-basnik-laco-novomesky/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1478391248926513/?type=3&theater
27. decembra 1820
Zomrel v Sarvaši pedagóg a odborný spisovateľ Samuel Tešedík. Narodil sa 20. 4. 1742.
Pretváral dobu a život roľníka
http/www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/737-samuel-teedik-pretvaral-dobu-a-ivot-ronika
Jedna z najvýznamnejších osobností Slovákov na Dolnej zemi. V Sarvaši vytvoril diela európskeho formátu v oblasti poľnohospodárstva. Najväčším Tešedíkovým počinom bolo založenie prvej praktickej poľnohospodárskej školy na svete.
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/696123490486630/?type=3&theater
Silvestrovské a novoročné zvyky
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1481742678591370
Tradície a zvyky starého Silvestra, aj Nového roka
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3533592920072992
Silvestrovské a novoročné ľudové tradície Maďarov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1481755905256714
1. januára 1937
v Nadlaku sa narodil prozaik, prekladateľ, dialektológ, výskumník, lingvista a folklorista Pavel Rozkoš
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/720-80-ron-tvoriv-nadlaan-ijuci-v-bratislave
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1131264910305817/?type=1&theater
1. januára 1895
Zomrel v Nadlaku prozaik, publicista, literárny historik, poslanec budapeštianskeho parlamentu Ondrej Seberíni (nar. 26. 03. 1824 v Maglóde). - Evanjelický farár v Békešskej Čabe, v Makó a Nadlaku, kde pôsobil až do smrti. - Dielo: Slováci a sloboda, Pravda a poézia (1886), Pantheon slovenských cirkevných augšp. vyznání spisovatelů, vydal početné prózy, venoval sa publicistike. V rokoch 1996-1997 vyšlo súborné dvojzväzkové vydanie jeho diela.
Ondrej Seberíni sa národne prebudil v Nadlaku
http/www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1156-ondrej-seberini-sa-narodne-prebudil-v-nadlaku
Ondrej Seberini: Otec stískal a syn výskal
http/www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/985-ondrej-seberini-otec-stiskal-a-syn-vskal
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/871338592965118/?type=3&theater
Ondrej Seberíni (1824-1895): Marína Hrúzová
Celý Turiec je jedno slávičie hniezdo. Z tohto hniezda vyletela Marína, aby dala dolnozemským rovinám maďarského spevca. / Naša Marína so spevom vstávala, so spevom líhala, bôle a radosti ním vyjavovala. / Koľké matky spievali slovenské piesne nad kolískou svojich synov, ktorí zapreli svoju materinskú reč...?
http/www.oslovma.hu/index.php/en/literatura/163-literatura3-literatura3/1114-ondrej-seberini-1824-95-marina-hruzova
https/www.facebook.com/oslovma/posts/871343869631257
1. januára 1823
v Malom Kereši sa narodil Alexander Petrovič, z ktorého vyrástol svetoznámy maďarský básnik Sándor Petőfi - Pochádzal z číro slovenskej rodiny, otec z Nitrianskej a matka z Turčianskej stolice.
http/www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/161-literatura1-literatura1/921-petofi-pochadzal-z-iro-slovenskej-rodiny
Zo Slováka všecko vystane, aj magyar költő
http/www.oslovma.hu/index.php/en/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1224-zo-slovaka-vecko-vystane-aj-magyar-koltozo-slovaka-vecko-vystane-aj-magyar-kolto
Sándor Petőfi
http/sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ndor_Pet%C5%91fi
Kálmán Mikszáth (1847-1910): Petőfiho legenda v Štiavnici
www.oslovma.hu/XXX/45-2006-10.pdf
Keby nebol Maďar, bol by Slovák
http/kultura.sme.sk/c/20422426/revolucny-basnik-sandor-petofi-je-novorocnym-dietatom-keby-nebol-madar-bol-by-slovak.html?piano_t=1
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/518618368237144/?type=3&theater
Koncz Zsuzsa - Nagy László: Adjon az Isten
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1927447104020923
Novoročný prípitok / nech Ti je na úžitok,
nech sa smútky, trápenia / na radosti premenia.
Nech Ťa bolesť nezraní, / to je mojim želaním.
Odpusť blížnym všetky viny, / nech sa diabol baví s nimi.
Maj že šťastný Nový rok, / požehnaný každý krok.
Denne kráčaj smelo vpred, / nech Ťa neškrie žiadny vred.
Koniec básne, maj sa krásne. / Dobré ráno praje Šaňo.
(Alexander Kormoš)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1927454190686881/?type=1&theater
1. januára
Na Nový rok si pripomíname deň vzniku Slovenskej republiky
https/www.aktuality.sk/clanok/311102/na-novy-rok-si-pripominame-den-vzniku-slovenskej-republiky/
Hviezdny okamih / Jedni pili od radosti, druhí od žiaľu
http/spravy.pravda.sk/domace/clanok/252559-ked-slovensko-vstupovalo-do-roku-nula/
https/www.facebook.com/oslovma/posts/1134060823359559
„Őszintén gratulálhatunk és örülhetünk északi szomszédunk jubileumának és eredményeinek“
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1483748181724153/?type=3&theater
2. januára 2014
nás navždy opustila výnimočná osobnosť Slovákov v Maďarsku Anna Ištvánová
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1116-anna-itvanova-1955-2014-nas-navdy-opustila
http://bekeswiki.bmk.hu/index.php/Istv%C3%A1n_Anna_(1955%E2%80%922014)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/520455904720057/?type=3&theater
4. januára 1957
Zomrel v Budapešti maliar a grafik Július Rudnay. Narodil sa 9. 1. 1878 v Plešivci.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rudnay_Gyula
Rudnay Gyula festményei
http://www.youtube.com/watch?v=SEbboIEwr9o
https/www.facebook.com/oslovma/posts/702003506565295
6. januára 1807
Narodil sa v Spišskej Belej matematik, fyzik, univerzitný profesor, priekopník geometrickej optiky a modernej fotografie Jozef Maximilián Petzval, vynálezca a konštruktér anastigmatického achromatického dvojitého objektívu, vynálezca ďalekohľadu a zdokonaliteľ mikroskopu. Zomrel 17. 9. 1891 vo Viedni.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Maximili%C3%A1n_Petzval
J. M. Petzval žil v XI. obvode Budapešti (v Novom Budíne), kde je po ňom pomenovaná ulica a nachádza sa tu aj pamätná tabuľa. - „Podmanil som svetlo, mám ho v hrsti, ale na svete je ešte stále veľa tmy.“
O vynález rodáka zo Spišskej Belej je opäť obrovský záujem
http://kultura.sme.sk/c/20425943/o-vynalez-rodaka-zo-spisskej-belej-je-opat-obrovsky-zaujem.html?piano_t=1
J. M. Petzval ako prvý vypočítal konštrukciu fotografického objektívu
http://snn.sk/teraz_sk_99732/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/522009734564674/?type=1&relevant_count=1
6. januára
Sviatok Troch kráľov je zasvätený pamiatke na udalosť, keď traja mudrci, alebo králi od Východu Gašpar, Melichar a Baltazár prišli do Betlehema, kde sa klaňali novonarodenému kráľovi Ježišovi, ktorému obetovali zlato, kadidlo a myrhu. Je to aj Vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov.
http://www.zivotopisysvatych.sk/zjavenie-pana-traja-krali/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/703181543114158/?type=1&relevant_count=1
8. januára 1893
Narodil sa v Banskej Bystrici architekt Ladislav (Ladislaus Edward) Hudec. Medzi jeho najznámejšie diela patrí Park Hotel - prvá výšková stavba v Šanghaji. Zomrel 26. 10. 1958 v Berkeley (USA).
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/1/ladislaus-edward
„Maďarský architekt narodený na Slovensku“ (?)
http://gumurin.blog.pravda.sk/2018/01/10/vazime-si-nasich-slavnych-rodakov/
A besztercebányai születésű Hudec László Sanghajban lett világhírű építész
„Magyar nemzetiségű czechoslovak állampolgár“ / A Nógrád megyei Szirákon vásároltatott magának birtokot...
https://ujszo.com/kultura/besztercebanyai-szuletesu-hudec-laszlo-sanghajban-lett-vilaghiru-epitesz
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1489798917785746/?type=3&theater
9. januára 1999
Zomrel maďarský herec Jácint Juhász, ktorého vďaka seriálu „Vivat Beňovský!“ poznali aj televízni diváci na Slovensku. Narodil sa 13. 5. 1943.
https://youtu.be/O7HVA9NkG-M
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1491196657645972
10. januára 1821
sa narodil autor textu slovenskej hymny Janko Matúška. Zomrel deň po svojich narodeninách 11. januára 1877.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Janko_Mat%C3%BA%C5%A1ka
Slovenská hymna korení hlboko v duši národa
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/662-slovenska-hymna-koreni-hlboko-v-dui-naroda
https/www.facebook.com/oslovma/posts/1141850875913887
11. januára 1800
Narodil sa v Zemnom pri Nových Zámkoch vynálezca, fyzik a matematik Štefan Anián Jedlík, priekopník elektrotechniky v Uhorsku.
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Ani%C3%A1n_Jedl%C3%ADk
Štefan Anián Jedlík, významný slovenský vynálezca, nám dal sódovku
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1035/stefan-anian-jedlik-vyznamny-slovensky-vynalezca-nam-dal-sodovku
https/www.facebook.com/oslovma/posts/876263435805967
14. januára 2010
v Pišpeku (Püspökhatvan) zomrel osvetár, folklorista, národopisec a spisovateľ Štefan Lami (1925-2010).
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/126
Roky obetované kultúre
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/a_magyarorszagi_szlovakok_neprajza_1990/SLO/pages/008_roky.htm
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=526449600787354&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1
15. januára 1940
sa v Slovenskom Komlóši narodila univerzitná profesorka, kulturologička, etnologička, slovakistka, prvá riaditeľka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (VÚSM) Anna Divičanová.
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4826/zivotne-jubileum-zastihlo-annu-divicanovu-v-objati-permanentnej-tvorivosti-na-prospech-zveladovania-slovenskeho-ducha-po-hrdych-predkoch
Gyivicsán Anna egyetemi tanár, a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete címzetes tudományos tanácsadója, első igazgatója (1990-2002)
http://www.nemzetisegek.hu/repertorium/2005/02/BAR03.PDF
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/707555112676801/?type=3&theater
16. januára 1847
Narodil sa v Sklabinej po maďarsky píšuci spisovateľ a novinár Kálmán Mikszáth. Rodák zo zmiešanej slovensko-maďarskej Sklabinej v Novohrade je jedným z najčítanejších a najprekladanejších klasikov maďarskej literatúry. V rade románov, noviel a poviedok načrtol s láskavým humorom svoju ironickú fikciu multietnickej uhorskej spoločnosti. Zomrel 28. 5. 1910.
Kálmán Mikszáth právom náleží aj Slovákom
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/778-kalman-mikszath-pravom-nalei-aj-slovakom
https/www.facebook.com/oslovma/posts/878647652234212
18. januára 1926
Zomrela v Budapešti slávna operná speváčka a herečka Lujza Blahová, ktorá pôsobila na divadelných, operných a operetných pódiách viacerých miest Uhorska, ale najmä v Budapešti. V rokoch 1863-1896 stvárnila vyše sto hlavných úloh v divadelných hrách, vystúpila v 60 operetách, 10 operách. Narodila sa 8. 9. 1850 v Rimavskej Sobote.
https/www.facebook.com/oslovma/posts/709346209164358
19. januára 2006
Slovenské vojenské lietadlo AN-24 sa zrútilo pri maďarskej obci Hejce. Zo 43 vojakov vracajúcich sa z vojenskej misie v Kosove tragédiu prežil iba nadporučík Martin Farkaš.
Pietna spomienka na vojakov, ktorí zahynuli pri leteckom nešťastí
http://www.teraz.sk/slovensko/os-sr-hejce-spomienka/71055-clanok.html
Domov letelo 43 našich vojakov, pád prežil jeden
Najväčšia tragédia v novodobých dejinách slovenskej armády.
http://www.webnoviny.sk/slovensko/obrazom-pri-obci-hejce-spominali-na-le/780046-clanok.html
https/www.facebook.com/oslovma/posts/709354432496869
19. januára 2003
Zomrel básnik a prekladateľ Vojtech Kondrót, autor viacerých zbierok ako napríklad Prázdniny šestnásťročného, Rovina stola, Zimopis, Letopis, Definície alebo Mám bosé srdce. - Prekladal z českej, no v drvivej väčšine z maďarskej poézie. - Viedol kútik poézie v Novom slove mladých, kde začínali uverejňovať svoje básne mnohí mladí slovenskí básnici. - Narodil sa 27. 11. 1940.
http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/vojtech-kondrot
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/880100915422219/?type=3&theater
19. januára 1826
Narodil sa v Šúre (Vesprímska stolica, Maďarsko) slovenský matematik a zememerač Michal Algőver, autor prvej po slovensky písanej učebnice - príručky vydanej pod názvom „Počto- a meroveda“. - Aktívne sa zapájal do národno-kultúrneho pohybu - V publicistickej činnosti sa venoval širokému spektru národno-kultúrnych, politických, náboženských a školských problémov. - Zomrel 9. 12. 1908 v Balašských Ďarmotách.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/972-rodak-zo-zadunajska-zakladajucim-lenom-ms
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/709350242497288/?type=1&relevant_count=1
20. januára 1842
Narodil sa v Budapešti fyzik a astronóm Mikuláš Konkoly-Thege.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5%A1_Konkoly-Thege
V Starej Ďali (dnes Hurbanovo) vybudoval observatórium, ktoré patrilo k najmodernejším vo vtedajšej Európe. Zomrel 17. 2. 1916 v Hurbanove.
http://slovakia.travel/hvezdaren-hurbanovo
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/710124379086541/?type=1&relevant_count=1
21. januára 1835
Zomrel v Ostrihome národnokultúrny dejateľ, prekladateľ, knihovník, cirkevný hodnostár a popredný predstaviteľ bernolákovského hnutia Juraj Palkovič. Narodil sa 24. 4. 1763 vo Veľkých Chlievanoch.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Juraj_Palkovi%C4%8D_(1763_%E2%80%93_1835)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1503247009774270/?type=3&theater
21. januára 1823
Narodil sa v Dolnej Strehovej maďarský básnik, dramatik a spisovateľ Imre Madách (Imrich Madáč), autor známeho poetického diela Tragédia človeka. Zomrel 5. 10. 1864 v Dolnej Strehovej.
Z rodiska spisovateľa Imricha Madáča
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/610-z-rodiska-spisovatea-imricha-madaa
Madáčovci donátori dolnostrehovských evanjelikov - Najstaršia história obce Dolná Strehová a jej evanjelického cirkevného zboru je úzko spojená so šľachtickým rodom Madáčovcov (Madáchovcov), ktorí tu mali svoje panstvo plných päť storočí.
História Madáchovho kaštieľa v Dolnej Strehovej
http://madach.mtak.hu/sk/09.htm
Madách Imre saját életéből merítette a tragédiát
http://www.kultura.hu/sajat-eletebol-meritette
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/710590989039880/?type=1&relevant_count=1
22. januára 1451
Prvý zápis v slovenčine v Žilinskej mestskej knihe, dovtedy vedenej len v nemeckom a latinskom jazyku.
http://slovenske-uhorsko.blogspot.hu/2011/12/mestska-kniha-ziliny-1451.html
Život v Žiline v zrkadle jej mestskej knihy
http://www.historyweb.sk/clanky/detail/zivot-v-ziline-v-zrkadle-jej-mestskej-knihy#.Ut8PjfuCumw
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/711072015658444/?type=1&relevant_count=1
22. januára 1942
Novosadská razia / Medzi obeťami boli aj Slováci z Kysáča, Nového Sadu a iných osád - Najväčší masaker na území Vojvodiny v druhej svetovej vojne
https://hl.rs/76-rokov-od-novosadskej-razie/
Újvidéki vérengzés (1942)
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajvid%C3%A9ki_v%C3%A9rengz%C3%A9s_%281942%29
Hideg napok - „Ezt a szemetet le kell úsztatni...”
http://zaol.hu/hirek/ezt-a-szemetet-le-kell-usztatni-1601521
https/www.facebook.com/oslovma/posts/711107898988189
23. januára 1734
Narodil sa v Bratislave vynálezca, technik, priekopník hydrotechniky, prekladateľ a publicista Wolfgang Kempelen, konštruktér šachového automatu, prvého písacieho stroja pre slepcov, hovoriaceho stroja a čerpadla vody pre Bratislavský hrad. Zomrel 26. 3. 1804.
https://www.skolske.sk/clanok/12168/kempelenov-bratislavsky-turek
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/711476258951353/?type=1&relevant_count=1
24. januára 1852
Zomrel vo Viedni evanjelický farár, národný buditeľ, slavista, obrodenecký básnik, filozof, filológ a etnograf Ján Kollár, ideológ slovanskej vzájomnosti, ktorého básnická tvorba predstavuje zásadný prelom vo vývine českej a slovenskej poézie prekonávaním klasicistických tendencií a novým vzťahom k citovému životu jednotlivca a spoločenskej problematike. Z jeho rozsiahleho diela sú napríklad známe veršovaný epos Slávy dcéra, alebo dvojzväzkové dielo Národnie zpiewanky. Narodil sa 29. 7. 1793.
Jánovi Kollárovi v Budapešti po dvesto rokoch
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/524-janovi-kollarovi-v-budapeti-po-dvesto-rokoch
https/www.facebook.com/oslovma/posts/882199508545693
25. januára 1688
Kňaz v Terchovej Michal Smutko pokrstil Anne (rodenej Czisnikovej) a Martinovi Jánošíkovcom syna Juraja.
Juraj Jánošík - Legendy a mýty nezhrdzaveli
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/920-juraj-janoik-legendy-a-mty-nezhrdzaveli
Nie sú záznamy o tom, že by bol Juraj Jánošík vo svojej dobe známy zbojník
https://kebisek.blog.sme.sk/t/22150/kto-bol-juraj-janosik
https/www.facebook.com/oslovma/posts/882833071815670
27. januára 1919
Zomrel významný maďarský básnik Endre Ady, tvorca literárnej moderny. - Zbierky: Verše, Nové verše, Krv a zlato, Bol by som rád, keby ma milovali, Verše všetajomstiev, Na čele mŕtvych. - Narodil sa 22. 11. 1887.
Ady Endre a szlovák irodalomban:
http://epa.oszk.hu/00000/00001/00231/pdf/itk_EPA00001_1963_03_391-392.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/713433092089003/?type=1&theater
27. januára 1974
Zomrel v Budapešti dolnozemský Slovák, priekopník letectva Andrej Kvas, ktorý lietal na strojoch vlastnej konštrukcie, pričom 1. augusta 1908 absolvoval prvý medzimestský let na území súčasného Slovenska medzi Bratislavou a Trnavou (45 km) za 58 minút vo výške 50-70 metrov. Narodil sa 21. 11. 1883 v Békešskej Čabe.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/216
Koch a Kvas - Zakladatelia letectva v Uhorsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/973-koch-a-kvas-zakladatelia-letectva-v-uhorsku
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/532358826863098/?type=1&theater
29. januára 1934
v novohradskej obci Lucina (Lucfalva) sa narodil akademický maliar a pedagóg slovensko-maďarského pôvodu Ján Mušto (1934-2012) - Hľadač nekonečna
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/724-hada-nekonena-maliar-jan-muto-1934-2012
„Na jeho grafikách ľudia stavajú mosty zo svojho živého tela, aby ich spájalo, čo ich doteraz rozdeľovalo. V Muštových dielach ľudia objavujú pramene živej vody...“
https/www.facebook.com/oslovma/posts/1158580737574234
31. januára 1775
Narodil sa vo Vrbovciach superintendent evanjelickej cirkvi Pavol Jozeffy - Takmer polovicu svojho pracovného života pôsobil medzi dolnozemskými Slovákmi
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1019-neohrozene-v-slubach-cirkvi-a-naroda
Postavil sa do čela ochrany slovenského jazyka / Proti zneužívaniu náboženstva na maďarizačné ciele / Národno-kultúrny pracovník, neúnavný bojovník za národné práva Slovákov, spisovateľ a iniciátor založenia peňažného podporného spolku v Tisovci. Pavol Jozeffy zomrel 29. 3. 1848.
https/www.facebook.com/oslovma/posts/1160709334028041
31. januára 1868
21 slovenských obcí Spišskej stolice adresovalo uhorskému snemu petíciu s národnostnými požiadavkami: zákonom garantovaná národná rovnoprávnosť, princíp zaokrúhľovania žúp podľa národnostného zloženia obyvateľstva a zavedenie slovenčiny do úradov a súdov.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1160715287360779/?type=3&theater
1. februára 1878
Narodil sa v Sučanoch novinár, publicista, vysokoškolský pedagóg, štátnik, poslanec uhorského snemu, podpredseda SNS, zakladateľ a redaktor Slovenského denníka a Slovenského týždenníka, jediný medzivojnový premiér ČSR slovenskej národnosti Milan Hodža. - http://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Hod%C5%BEa - Známe je aj jeho hlavné dielo Federation in Central Europe, v ktorom rozpracoval svoju koncepciu federácie stredoeurópskych národov. Zomrel 27. 6. 1944 v USA - Clearwater.
Milan Hodža - slovenský priekopník európskej integrácie
http://www.historiarevue.sk/historia-2001-06/nato/mhodza.htm
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1970459613053005/?type=1&theater
1. februára 1909
Narodil sa politik, publicista, kultúrny a osvetový pracovník Emanuel Teodor Böhm. - Bránil slovenské práva a stál na čele slovenskej menšiny v Maďarsku.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/7
V roku 1948 odišiel do emigrácie, stal sa významným predstaviteľom spoločensko-politickej, kultúrnej a novinárskej reprezentácie slovenskej emigrácie v západnej Európe a následne Slovákov žijúcich v severnej Amerike.
Mgr. Ján Mitáč: Strana Slovenskej národnej jednoty na okupovanom území južného Slovenska v rokoch 1941-1944
http://www.upn.gov.sk/publikacie_web/pamat-naroda/pamat-naroda-03-2010.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/886148331484144/?type=3&theater
1. februára 1995
v Štrasburgu Rada Európy prijala Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín - http://www.oslovma.hu/XXX/RamcDoh.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/537020533063594/
2. februára 2019
zomrel básnik, spisovateľ, esejista a prekladateľ Imrich Kružliak, popredná osobnosť slovenského povojnového exilu, krajanský pracovník, organizátor kultúrneho a politického života. / Narodil sa 8. decembra 1914
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1106750959423879/?type=3&theater
2. februára 1860
Narodil sa v Nagykálló (Maďarsko) publicista, bankový riaditeľ a národný pracovník v USA Ivan Daxner, signatár Clevelandskej a Pittsburskej dohody. Zomrel 28. 12. 1935. / https://www.teraz.sk/kultura/politik-a-narodny-buditel-ivan-daxner/173367-clanok.html / Kedy Slováci prestali byť „Hunkies“ - https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/372722-slovakov-dala-dokopy-s-cechmi-amerika/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1513258985439739/?type=3&theater
2. februára 1849
Narodil sa vo Vyšnom Kubíne básnik, dramatik, prekladateľ a právnik Pavol Országh Hviezdoslav, ktorého dielo patrí k základným a trvalým hodnotám nášho kultúrneho dedičstva. Medzi jeho najznámejšie diela patria básnické skladby Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský a Gábor Vlkolinský, básnická zbierka Krvavé sonety či dráma Herodes a Herodias. Zomrel 8. 11. 1921.
http/sk.wikipedia.org/wiki/Pavol_Orsz%C3%A1gh_Hviezdoslav
https/www.facebook.com/oslovma/posts/716737691758543
3. februára 1812
sa narodil slovenský básnik, prozaik, dramatik, historik, novinár, kňaz a teológ Jonáš Záborský
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1378-jona-zaborsk-nam-bajkami-nastavoval-zrkadlo
https/www.facebook.com/oslovma/posts/1164195430346098
4. februára 1867
Rakúsko-maďarské štátoprávne vyrovnanie / Rakúske cisárstvo sa zmenilo na úniu Rakúsko-Uhorsko (1867-1918) / Viedeň súhlasila s obnovením uhorskej ústavy a utvorením uhorskej vlády
https/www.valka.cz/12878-Rakusko-madarske-statopravne-vyrovnanie
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1164202567012051/?type=3&theater
5. februára 1925
Narodila sa v Kovačici svetoznáma insitná maliarka Zuzana Chalupová. Zomrela 1. 8. 2001.
https/sk.wikipedia.org/wiki/Zuzana_Chalupov%C3%A1
Video: https/www.youtube.com/watch?v=uXGlRUuuUy8
Galéria obrazov: http/www.slovackizavod.org.rs/vizuelna-umetnost/naiva/5346
Najznámejšia insitná maliarka z Kovačice
http/www.slovackizavod.org.rs/licnosti/2440
Teta sveta
http/www.slovackizavod.org.rs/izmogugla/pregled/5407
https/www.facebook.com/oslovma/posts/1165017720263869
6. februára 1941
Narodil sa v Pôtri (okres Veľký Krtíš) poľnohospodársky inžinier, novinár, publicista, spisovateľ literatúry faktu Ján Jančovic.
Pracovník na národa roli dedičnej / „Ctite si otcov mozole krvavé“
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/152-aktuality2-aktuality2/1336-jan-janovic-ctite-si-otcov-mozole-krvave
Zaradil sa k popredným znalcom vysťahovaleckej tematiky, zameranej na územie historického Novohradu.
http://www.oslovma.hu/XXX/Jancovic.pdf
So zakorenenými dolnozemskými výhonkami
Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=357762054322777
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1165860870179554
8. februára 1915
Narodil sa v Budmericiach básnik, kolážista, publicista (Život, Svet socializmu, Film a divadlo, Expres) a jeden z hlavných predstaviteľov nadrealizmu Rudolf Fábry, ktorého básnická zbierka Uťaté ruky znamenala začiatok avantgardnej slovenskej poézie. - Zomrel 11.2.1982.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Fabry
https://www.facebook.com/oslovma/posts/720108691421443
8. februára 1813
Narodil sa v Jelšavskej Teplici (dnes časť Gemerských Teplíc) evanjelický kňaz, romantický spisovateľ, štúrovský básnik, vychovávateľ, národnopolitický pracovník Samuel Tomášik, ktorý sa okrem iného pričinil o založenie gymnázia v Revúcej. Zomrel 10. 9. 1887.
Samuel Tomášik ako ovocinár a včelár pomáhal Slovákom na Dolnej zemi
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura/955-samuel-tomaik-a-dolnozemski-slovaci
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/719851558113823/?type=1
10. februára 1947
Československo podpísalo s Maďarskom v Paríži mierovú zmluvu / Spomienka na Paríž
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/957-j-schwarz-spomienka-na-pari-1920-1947-1995
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1169518049813836
10. februára
1857 - Zomrel v Banskej Štiavnici evanjelický kňaz, spisovateľ a pedagóg Ján Seberini, predstaviteľ odboja proti maďarizácii v Uhorsku. Narodil sa 1. 1. 1780.
10. februára 1875 - Zomrel v Pannonhalme (Maďarsko) skalický rodák, benediktín, archivár a historik Móric Pavol Cinár. Narodil sa 30. 3. 1787.
10. februára 1912 - Narodil sa maďarský prozaik, dramatik a politik József Darvas. Zomrel 3. 12. 1973.
10. februára 1922 - Narodil sa maďarský právnik, dramatik, politik, štátnik, prezident Maďarskej republiky v rokoch 1990-2000 Árpád Göncz. Zomrel 6. 10. 2015.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1985904824841817
11. februára 1939
Narodil sa v Plzni spisovateľ, literárny vedec, diplomat (bývalý veľvyslanec v Maďarsku), exminister kultúry SR, bývalý podpredseda Vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolf Chmel.
Dnes politika kultúru nepotrebuje“
http://www.teraz.sk/publicistika/chmel-ako-vidno-v-priamom-prenose-dnes/380204-clanok.html
Hovorme priamo o malosti, chudobe a biede
http://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/323306-rudolf-chmel-hovorme-priamo-o-malosti-chudobe-a-biede/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/721262061306106/?type=1
12. februára 1941
Narodil sa v Kestúci slovenský novinár a prozaik Zoltán Bárkányi Valkán
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/128/zoltan
Pilíšsky svet v próze Zoltána B. Valkána
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/literatura/162-literatura2/1068-pilisky-svet-v-proze-zoltana-b-valkana
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1171697856262522
13. februára
Svetový deň rozhlasu
Vyhlásili ho delegáti na 36. zasadnutí Generálnej konferencii UNESCO 3. novembra 2011. Dátum 13. február zvolili v spojitosti so založením Rozhlasu OSN v roku 1946. Návrh na vyhlásenie Svetového dňa rozhlasu predložila delegácia Španielskeho kráľovstva. - Rozhlas, to ste vy - http://www.teraz.sk/magazin/svetovy-den-rozhlasu-sa-ponesie-pod-he/243372-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/721959817902997
14. februára
Deň sv. Valentína, mučeníka a patróna zamilovaných
Podľa legendy pôvodne pohanský kňaz Valentín, obrátený na kresťanskú vieru, žil v Ríme v 3. storočí n.l. V ríši v tom čase platil dekrét cisára Claudia, zakazujúci rímskym vojakom oženiť sa, pretože manželské radosti by ich odvádzali od plnenia vojenských povinností. Svätý Valentín považoval nariadenie za porušenie Božích zákonov a snúbencov tajne oddával. Za to skončil vo väzení. Keďže Valentín sa viery nevzdal, 14. februára roku 270 ho Rimania popravili. Legenda dodáva, že Valentín stačil pred smrťou napísať lístok žalárnikovej dcére s vyznaním lásky. Práve to sa stalo základom valentínskej tradície.
http://www.zivotopisysvatych.sk/valentin-biskup-a-mucenik/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/722403874525258/?type=1
14. február 1843
Deň vzkriesenia slovenčiny / Zrodilo sa rozhodnutie pripraviť novú štúrovskú kodifikáciu spisovnej slovenčiny / Jazyk umožňuje identifikovať národnú pospolitosť, je jedným z jej základných atribútov
http://snn.sk/den-vzkriesenia-slovenciny-14-februar-1843/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/893437817421862/?type=3&theater
15. februára 1892
Narodil sa v Békešskej Čabe hudobný skladateľ, pedagóg a zberateľ ľudových piesní Ján Valašťan-Dolinský. Vyvíjal bohatú, rozsiahlu a záslužnú činnosť v hudobnom živote Slovákov.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1280-abiansky-rodak-jan-valaan-dolinsk
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1174051469360494
15. februára 1991
podpísali česko-slovenský prezident Václav Havel, poľský prezident Lech Walesa a maďarský predseda vlády József Antall Vyšehradskú deklaráciu. V4 je spoločenstvo štyroch stredoeurópskych štátov: Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1ehradsk%C3%A1_skupina
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3652203161545300
17. februára 2021
Popolcová streda
Pre kresťanov sa začína 40-dňové obdobie pôstu, ktoré trvá až do Veľkonočnej nedele. Dátum Popolcovej stredy závisí od dátumu Veľkej noci, ktorý je pohyblivý, podobne ako aj termíny ďalších na ňu nadväzujúcich sviatkov, napríklad sviatku zoslania Ducha Svätého. Určenie ich dátumu závisí od výpočtu začiatku astronomickej jari a následného splnu mesiaca. Hlavným zmyslom Popolcovej stredy je pripomenúť ľuďom dôležitosť pokánia, prehĺbenia viery v Boha a lásky k blížnym. - Pranostika na dnes: Akým sa ukáže Popelec, taký je celý rok.
https://www.moneo.sk/clanky/detail/popolcova-alebo-skareda-streda/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2019289511503348
17. februára 1909
Narodil sa v Békešskej Čabe ľudový básnik a prozaik, autor divadelných hier Ján Gerči. Niet oblasti kultúrneho a osvetového života v B. Čabe, do ktorej by v 30. a 40. rokoch 20. storočia nezasiahol svojimi nápadmi a tvorivou prácou. Vydal divadelnú hru v čabianskom nárečí Vyslúžená žena (1935) a samostatnú zbierku básní pod názvom Zornička (1939). V rukopise zostali jeho ďalšie divadelné hry, filmová poviedka a román. Ján Gerči zomrel 18. 10. 1984 v Nových Zámkoch. - www.oslovma.hu/XXX/GerciKal.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/894439930654984/?type=3&theater
17. februára 1916
Zomrel v Hurbanove fyzik a astronóm Mikuláš Konkoly-Thege.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5%A1_Konkoly-Thege
V Starej Ďali (dnes Hurbanovo) vybudoval observatórium, ktoré patrilo k najmodernejším vo vtedajšej Európe.. / M. Konkoly-Thege sa narodil 20. januára 1842 v Budapešti.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1176089712490003/?type=3&theater
18. februára 1825
Narodil sa v Komárne maďarský romantický spisovateľ Mór Jókai, ktorý napísal viac ako 300 diel, z nich najznámejšie sú romány Nový zemepán, Čierne diamanty, Levočská biela pani alebo Úbohí boháči. Zomrel 5. 5. 1904.
https://sk.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3r_J%C3%B3kai
Zlatý človek / Az aranyember
http://www.visegradliterature.net/works/hu/J%C3%B3kai_M%C3%B3r-1825/Az_aranyember/sk/1760-Zlat%C3%BD_%C4%8Dlovek
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1177145399051101/?type=3&theater
20. februára 1844
Narodil sa maďarský maliar Mihály Munkácsy, výrazná osobnosť európskeho realizmu. Svetovú slávu mu priniesol obraz Pred popravou z roku 1870, za ktorý získal zlatú medailu na Salóne v Paríži. Venoval sa prevažne figurálnej kompozícii, portrétom, krajinkám a zátišiam. Zomrel 1. 5. 1900.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/725730344192611
20. februára 2008
Zomrel v Nadlaku básnik, spisovateľ, redaktor a verejný činiteľ Ondrej Štefanko, jeden z najaktívnejších a najznámejších Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý dlhé roky stál na čele Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku. Narodil sa 18. 3.1949.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/896132440485733/?type=3&theater
21. februára 1989
Zomrel (spáchal samovraždu) v San Diegu (USA) známy maďarský spisovateľ, ktorý sa narodil v Košiciach, Sándor Márai, autor do viacerých jazykov preložených románov, napríklad Sviece dohárajú. Známe sú aj: Kniha byliniek a Nebo a zem - dve knižky krátkych aforizmov či filozofických myšlienok, alebo zápiskov denníkového typu. Narodil sa 11. 4. 1900. - Boh? Milosrdenstvo? Prozreteľnosť? Všetko je lož! - https://dennikn.sk/687971/boh-milosrdenstvo-prozretelnost-vsetko-je-loz/
http://madari.sk/magazin/krajinka-magazin/sandor-marai-madarsky-spisovatel-svetoveho-rangu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/727012017397777
21. februára
Medzinárodný deň materinského jazyka - Vyhlásila ho Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v roku 1999. Oslavuje sa od roku 2000.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/684-medzinarodn-de-materinskeho-jazyka
Aby sme si (lepšie) rozumeli
https://touchit.sk/den-materinskeho-jazyka-aby-sme-si-lepsie-rozumeli-2/154560
https://www.facebook.com/oslovma/posts/896139793818331
22. februára 1838
sa narodil zakladateľ šľachtenia viniča hroznorodého v Uhorsku, Slovák zo Šariša Ján Mathiász-Matis
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2278310515601245
23. februára 1896
Narodil sa vo Zvolene popredný slovenský spisovateľ, autor kníh pre deti a redaktor Jozef Cíger-Hronský, správca Matice slovenskej a jeden zo zakladateľov Zahraničnej Matice slovenskej. Bol prenasledovaný za národné postoje a hneď po 2. svetovej vojne emigroval do Argentíny. Medzi jeho najznámejšie diela patria román Jozef Mak a knihy pre deti Smelý zajko alebo Budkáčik a Dubkáčik. Zomrel 13. 7. 1960. / „Postačí povedať, že nie je jeden z viacerých, je jeden z prvých. A v niečom napokon i prvý. Skromne rátajúc vyniká z jeho diel prinajmenej týchto päť: Chlieb, Jozef Mak, Sedem sŕdc, Pisár Gráč, Andreas Búr Majster. Hronský mal čo povedať a vedel to povedať, pretože sa hľadal stále i hľadal stále a nezabýval sa pohodlne v raz nájdenom.” (Alexander Matuška)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_C%C3%ADger-Hronsk%C3%BD
Jozef Mak / Egy milliók közül
http://www.magyarulbabelben.net/works/sk/Hronsk%C3%BD,_Jozef_C%C3%ADger_/Jozef_Mak/hu/4130-Egy_milli%C3%B3k_k%C3%B6z%C3%BCl
https://www.facebook.com/oslovma/posts/727481340684178
24. februára 2011
Zomrel slovenský spisovateľ, publicista a scenárista Laco Zrubec
http://watson.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3286&PHPSESSID=55c146658f5f976ef1cf8c10457f03fd
Priateľ Slovákov v Maďarsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1368-laco-zrubec-priate-slovakov-v-maarsku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1182502055182102
25. februára 1818
Zomrel v Malom Kereši (Kiskőrös) Štefan Leška - slovenský filológ, prekladateľ, spisovateľ, novinár, redaktor a znalec vtedajšej slovenčiny a češtiny. Narodil sa 21. 10. 1757 vo Vrbovciach.
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Le%C5%A1ka
Štefan Leška felesége volt Rebeka Lešková Lautčeková, szlovák költőnő, aki Alexander Petrovič (Petőfi Sándor) születésénél bábáskodott. - A kiskőrösi szlovákok története:
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/kiskoros/kiskorosi_szlovakok_fotogaleria/pages/00_bemutatas.htm
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1183403305091977
27. februára 1769
sa narodil slovenský spisovateľ, pedagóg, jazykovedec, prekladateľ a vydavateľ Juraj Palkovič / Bol zástancom biblickej češtiny, pozorne však sledoval aj snahy o zavedenie spisovného slovenského jazyka / Kritizoval veľkomaďarskú ideu a obhajoval autochtónnosť Slovákov v Uhorsku
http://www.teraz.sk/magazin/pred-250-rokmi-sa-narodil-spisovatel-a/380596-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2010059042426395
27. februára 1910
Milan Hodža začal v Budapešti vydávať Slovenský denník.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Hod%C5%BEa
Slovenský priekopník európskej integrácie
http://www.historiarevue.sk/historia-2001-06/nato/mhodza.htm
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/729671427131836/?type=1
27. februára 1946
V Budapešti uzavreli československo-maďarskú dohodu o vzájomnej výmene obyvateľstva. Slovenskú menšinu v Maďarsku za maďarskú menšinu na Slovensku.
„Seba bez Slovenska si neviem predstaviť“
http://www.oslovma.hu/pilis-slovak.hu/nazory/22-nazory/325-vymena-obyvatelstva-v-kestuci-v-rokoch-1946-48
Československé štátne občianstvo Slovákov presídlených z Maďarska
http://www.saske.sk/cas/archiv/1-2005/sutaj.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/729682530464059
27. februára 1998
V Bratislave podpísali vedúci vládnych delegácií SR a MR Peter Baco a János Nemcsók návrh textu Rámcovej dohody medzi vládami SR a MR o zásadách realizácie rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu v kauze Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros (SVDGN).
Dôvody odporu Maďarska k vodnému dielu
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory/871-dvody-odporu-maarska-k-vodnemu-dielu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/729684433797202
27. februára 2014
zomrel slovenský pedagóg a verejný činiteľ Michal Mata, niekdajší predseda Zväzu Slovákov v Maďarsku a Celoštátnej slovenskej samosprávy. Svojou ľudskosťou a všestrannou činnosťou si vydobyl lásku a uznanie Slovákov v Maďarsku.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/183-archiv-politika-archiv-politika/1140-zomrel-niekdaji-predseda-zsm-a-css-michal-mata
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1185638228201818/?type=3&theater
28. februára 1875
Narodil sa v Banskej Bystrici hudobný skladateľ a pedagóg Viliam Figuš-Bystrý, autor prvej slovenskej národnej opery Detvan, ktorej libreto napísal Emil Boleslav Lukáč. Zomrel 11. 5. 1937.
Hudobný skladateľ Viliam Figuš-Bystrý začínal v Pilíši
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/historia/164-historia1-historia1/851-hudobn-skladate-viliam-figu-bystr-zainal-v-pilii
https://www.facebook.com/oslovma/posts/899939296771714
2. marca 1965
Zomrel v Nitre hudobný skladateľ, pedagóg a zberateľ ľudových piesní Ján Valašťan Dolinský. Narodil sa 15. februára 1892 v Békešskej Čabe.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1280-abiansky-rodak-jan-valaan-dolinsk
https://www.facebook.com/oslovma/posts/901371569961820
5. marca 1844
Pri demonštratívnom odchode slovenských študentov z Bratislavy do Levoče vznikla hymnická pieseň Nad Tatrou sa blýska ako reakcia proti prudkému maďarizačnému náporu a likvidačnému postupu proti slovenským študentom a Ľudovítovi Štúrovi. Jej text sa pripisuje spisovateľovi a básnikovi Jankovi Matúškovi.
https://www.noveslovo.sk/c/Stosedemdesiat_rokov_od_exodu_sturovcov_z_Bratislavy_do_Levoce
V súčasnosti je táto hymnická pieseň slovenskou štátnou hymnou. Jej melódia bola prevzatá z pôvodnej ľudovej piesne „Kopala studienku”. - Slovenská hymna korení hlboko v duši národa
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/662-slovenska-hymna-koreni-hlboko-v-dui-naroda
Naša hymna je už poriadne stará - https://www.topky.sk/cl/10/1776687/Nasa-hymna-je-uz-poriadne-stara--Piesen-Nad-Tatrou-sa-blyska-oslavuje-175-rokov
Janko Matúška patril k popredným príslušníkom generácie štúrovcov - https://www.teraz.sk/kultura/janko-matuska-vyrocie-narodenia/175324-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/732516056847373
6. marca 1694
Narodil sa v Urmíne (dnes Mojmírovce) uhorský politik a veľkostatkár Anton Grasalkovič (Grassalkovich), ktorý osídľoval Slovákov medzi Dunajom a Tisou. - Dal postaviť barokový palác v Bratislave, súčasné sídlo prezidenta SR.
Po stopách šľachtica Antona Grasalkoviča
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia/944-po-stopach-achtica-antona-grasalkovia
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/733231120109200/?type=3&theater
7. marca 2013
zomrel významný literárny historik, komparatista a hungarológ Karol Tomiš
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3708133072618975
8. marca
Medzinárodný deň žien
Myšlienka oslavovať MDŽ vznikla na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910 v dánskej Kodani. Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na počesť veľkého štrajku 40.000 amerických newyorských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Medzin%C3%A1rodn%C3%BD_de%C5%88_%C5%BEien
Retro-MD?: http://www.teraz.sk/slovensko/csr-sviatok-mdz-oslavy-foto-archivne/123764-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1192715850827389
Pozdrav našim ženám k MDŽ
Kytica básní Alexandra Kormoša / Fotografie Imricha Fuhla - Hviezda hviezd / Putá spásy / Vernosť / Ideál / Príliv a odliv / Rozdúchať stlmený plameň / Pašovanie lásky / Zrkadlo Slnka / Vypni Slnko! / Telo i duša / V ríši tvojich túžob / Ohnivá kytica / Dvojica dvojíc / Trojica trojíc / Plavovláska
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/163-literatura3-literatura3/971-basnik-a-ena-z-tvorby-alexandra-kormoa
https://www.facebook.com/oslovma/posts/904009296364714
Nazrime pri príležitosti MDŽ do zdigitalizovaných fondov Slovenskej národnej knižnice a presvedčme sa, že ženy aj napriek svojmu ťažkému postaveniu dokázali zastať aj iné povolania ako matka na plný úväzok.
http://dikda.eu/zenska-historia-najdeme-zupanku-i-lupeznicku/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1192743954157912
10. marca 2020
zomrel básnik, prekladateľ, hudobník a publicista Alexander Kormoš - ikonická osobnosť Slovákov v Maďarsku.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1/1037-alexander-kormos-1941-2020-nasa-ikonicka-osobnost
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3714224975343118
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