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Predstavením baletu SND sa začnú Dni slovenskej kultúry v Maďarsku
23. septembra 2021 - (tasr)
Predstavením BOLERO baletného súboru Slovenského národného divadla sa v severomaďarskom meste Jáger (Eger) začne v nedeľu séria podujatí Dní slovenskej kultúry v Maďarsku. Informovala o tom vo štvrtok riaditeľka Slovenského inštitútu v Budapešti Ildikó Síposová. Program podujatia, ktoré sa bude konať v septembri, októbri a v novembri, je zameraný na prezentáciu medzinárodne uznávaných predstaviteľov slovenskej kultúry. „V duchu kultúrnej rozmanitosti sme sa pokúsili obsiahnuť čo najširšie spektrum, pokiaľ ide o interpretáciu jednotlivých žánrov umenia. Naše podujatia nie sú zamerané len na Budapešť, ale snažili sme sa zapojiť aj niekoľko maďarských vidieckych miest,” povedala pre TASR Síposová. Slovenskú kultúru predstavia maďarskému publiku prostredníctvom sveta súčasných výtvarníkov a umelcov zo Slovenska z oblastí baletu, jazzu, fotografie, folklóru, divadla, filmu i hudby. „Prinášame aj kulinárske pôžitky z gastronómie a obľúbených destinácií turizmu a cestovného ruchu, ktoré sme pripravili v úzkej spolupráci so Zahraničným zastúpením cestovného ruchu SR v Maďarsku,” dodala Síposová. V rámci Dní slovenskej kultúry sa maďarskému publiku 28. septembra predstaví v Budapeštianskom hudobnom centre (Budapest Music Center) známy bratislavský súbor Quasars Ensemble s koncertom „Jubilee“ pod vedením dirigenta Ivana Buffu. Vo výstavnej sieni Slovenského inštitútu v Budapešti otvoria 6. októbra výstavu diel fotografií Karola Kállaya - medzinárodne známeho slovenského fotografa, dokumentaristu a fotoreportéra. Východoslovenský folklórny súboru Železiar pod vedením umeleckého choreografa Vlada Urbana vystúpi 10. októbra v meste Sarvaš, v ktorom žije početná slovenská menšina. Pre priateľov slovenskej kultúry pripravili tri majstrovské diela slovenskej kinematografie: Muž so zajačími ušami, Služobníci a Nech je svetlo. Filmy budú premietané od 12. do 14. októbra v budapeštianskom filmovom divadle Uránia. V miestnom divadle Pesti Színház sa 3. novembra predstaví Divadlo Andreja Bagara z Nitry s inscenáciou Vlastníci. Slovenské dni uzatvorí v novembri koncert v podaní svetovo uznávaného jazzového umelca Martina Valihoru a jeho kapely. Presný dátum koncertu ešte nebol stanovený.
Slovenské školy v Maďarsku trápi nedostatok učiteľov
3. septembra 2021 - (tasr)
Nedostatok pedagógov v Maďarsku trápi aj slovenské národnostné školy, pričom nepodarilo sa dohodnúť ani so slovenským ministerstvom školstva o hosťujúcich učiteľoch. V rozhovore pre TASR to uviedla v Budapešti predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková. „Teší nás, že na školách, ktoré prevádzkujú slovenské národnostné samosprávy, je čoraz viac detí. V prípade škôl CSSM je to spolu so škôlkármi a s tými deťmi, ktoré sú v žiackych domovoch, približne 1500 detí. Tendencia je narastajúca, to znamená že školy, ktoré prevádzkuje CSSM, tvoria ten segment slovenského národnostného školstva v Maďarsku, ktorý je z tohto hľadiska radostný,” povedala Alžbeta Hollerová Račková na úvod nového školského roka 2021-2022. Problémy podľa jej slov majú skôr na školách prevádzkovaných inými organizáciami, v prvom rade Centrom riadenia a kontroly verejných vzdelávacích zariadení Klebelsberg (KLIK). „Tam sa nám už niekoľko rokov pravidelne stáva, že sa nehlási dostatočný počet detí do prvého ročníka niektorých škôl a preto nie je možné rozbehnúť vyučovanie slovenčiny, a čo nám spôsobuje ešte väčšie problémy, to je relatívne nový jav, ktorý sa prejavuje v celom maďarskom školstve: nedostatok pedagógov,” podčiarkla predsedníčka CSSM. „V našom prípade je to aj nedostatok slovenčinárov. Na tomto poli sme veľmi odkázaní na pomoc Slovenskej republiky. Napríklad v tomto roku popri vyslaných učiteľoch, ktorí pôsobia na slovenských národnostných školách v Maďarsku, bola požiadavka od troch škôl na vyslanie hosťujúceho slovenského učiteľa. Žiaľ v tejto otázke sa nepodarilo dohodnúť so slovenským ministerstvom školstva, preto sú také školy, kde je ohrozené vyučovanie slovenského jazyka,” dodala. Učitelia podľa nej starnú a v tomto období odchádza do dôchodku veľmi početná generácia slovenských učiteľov; študentov na pedagogických fakultách je už tradične a dlhodobo málo na to, aby nahradili odchádzajúcich učiteľov.
„Máme zhruba 30 škôl, kde sa slovenský jazyk vyučuje ako predmet, a ktoré sú udržiavané štátnym prevádzkovateľom. Slovenčinu ako jazyk sa učí v Maďarsku okolo 3500 žiakov. Na jednej strane je to viac ako vo všetkých okolitých krajinách spolu, ale na druhej strane do týchto škôl prichádzajú deti z rodín, ktoré síce majú vedomie slovenskej identity, ale slovenčina sa v kruhu ich rodiny nepoužíva. Preto ich učitelia musia učiť prakticky od úplných základov,” povedala Alžbeta Hollerová Račková. V súvislosti s kritikou, že tieto školy, ktoré učia slovenský jazyk a slovenskú históriu, nie sú jednojazyčné slovenské školy, predsedníčka CSSM povedala, že rodičia, ktorí už vplyvom procesu asimilácie sami nehovoria po slovensky, by svoje deti do nich nezapísali, ak by tieto školy boli iba slovenskými. Podotkla, že nie je dostatok učiteľov ani na už existujúci systém.
Príslušníci slovenskej menšiny žijúcej v Maďarsku a jej predstavitelia robia mnoho pre to, aby Maďari a Slováci znovu našli k sebe cestu. Povedal to pri slávnostnom spoločnom otvorení nového školského roka slovenských národnostných škôl štátny tajomník úradu maďarskej vlády Miklós Soltész v obci Dolná Huta (Mátraszentimre) v severomaďarskej Hevešskej župe. Soltész, ktorý je zodpovedný za cirkevné a národnostné vzťahy, ďalej ocenil skutočnosť, že komunita Slovákov žijúca v Maďarsku sa v uplynulých rokoch rozhodla prevádzkovať päť celoštátnych a dve miestne školy.
Maďarské nemocnice zapĺňajú prevažne nezaočkovaní seniori
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-nezaockovani-seniori-tvoria/578645-clanok.html
V Maďarsku sa zvyšuje počet nakazených
https://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-sa-zvysil-pocet-nakazeny/578588-clanok.html
Maďarsko predá vakcíny proti covidu Thajsku a Vietnamu
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-preda-vakciny-proti-covidu-t/578245-clanok.html
Orbán: Očkovanie nebude povinné; mimoriadny stav sa predĺži
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-ockovanie-nebude-povinne-mimo/577331-clanok.html
Maďarských zdravotníkov, ktorí sa nezaočkovali proti covidu, prepustia
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-zdravotnikov-ktori-sa-neza/577029-clanok.html
Konzervatívni lídri diskutujú na maďarskom fóre o rodinných hodnotách
Takzvaný Budapeštiansky demografický summit sa prvýkrát konal v roku 2015 a odvtedy sa uskutočňuje každé dva roky. Lídri tam kritizujú migráciu a vyzývajú manželské dvojice, aby mali viac detí.
https://www.teraz.sk/zahranicie/pence-a-konzervativni-lidri-diskutuju/578690-clanok.html
Migrácia nie je podľa Maďarska riešením poklesu populácie v EÚ
Pôrodnosť v Európskej únii od roku 2000 klesá, pričom v roku 2019 pripadalo na jednu ženu 1,53 novonarodeného dieťaťa.
https://www.teraz.sk/zahranicie/demograficky-summit-v-budapesti-migr/578842-clanok.html
Šéfovia parlamentov V4 rokovali o budúcnosti Európy
Budúcnosť Európy, jej hodnoty a záujmy boli hlavnou témou schôdzky predsedov parlamentov členských krajín Vyšehradskej štvorky, ktorá sa konala vo štvrtok v severomaďarskom Visegráde.
https://www.teraz.sk/zahranicie/sefovia-parlamentov-v4-rokovali-o-bud/578834-clanok.html
V úvode maďarských primárok na premiéra skolaboval server
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-v-uvode-primarok-na-kandid/577623-clanok.html
Strana Fidesz reagovala na obvinenie opozície z útoku na server
https://www.teraz.sk/zahranicie/fidesz-reagoval-na-obvinenie-opozicie-z/577684-clanok.html
Maďarská národná banka zvýšila hlavnú sadzbu o 15 bodov na 1,65 %
https://www.teraz.sk/ekonomika/madarska-narodna-banka-zvysila-hla/578173-clanok.html
Orbánova vláda avizuje veľké rozdávanie v nadchádzajúcom volebnom roku
https://www.teraz.sk/zahranicie/orbanova-vlada-avizuje-velke-rozdav/577952-clanok.html
Migrantov smerujúcich do Nemecka opäť pustíme, tvrdí Orbán
https://www.teraz.sk/zahranicie/migrantov-smerujucich-do-nemecka-opat/577917-clanok.html
Orbán s Babišom si pozreli zabezpečenie srbskej hranice a skritizovali EÚ
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/601532-orban-s-babisom-si-pozreli-zabezpecenie-srbskej-hranice-a-skritizovali-eu
Maďari za rasizmus odohrajú zápas bez divákov a zaplatia vysokú pokutu
https://www.teraz.sk/sport/madari-za-rasizmus-odohraju-zapas-bez/578229-clanok.html
Plénum NR SR vrátilo na dopracovanie návrh, ktorého vzorom je Orbánov zákon
https://www.teraz.sk/ekonomika/plenum-vratilo-na-dopracovanie-navrh/578640-clanok.html
V Budapešti odhalili bustu tvorcovi bitcoinu
Satoshiho vnímame ako otca celého odvetvia kryptomien, povedal v mene spolku IT podnikateľ a novinár András Györfi pri odhalení busty v starobudínskom Graphisoft Parku.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-v-budapesti-odhalili-bustu-t/577297-clanok.html
V Ostrihome obnovia výrobu áut Suzuki
Automobilka bola nútená prerušiť produkciu na dva týždne pre globálny nedostatok polovodičov.
https://www.teraz.sk/ekonomika/v-ostrihome-obnovia-vyrobu-aut-suzuki/577449-clanok.html
Orbán: Maďarsko musí zostať v EÚ, aby malo prístup k jednotnému trhu
https://www.teraz.sk/ekonomika/orban-madarsko-musi-zostat-clenom/577298-clanok.html
Orbán pozýva Slovensko do klubu proti Bruselu
Čo mu odpovieme? Visegrád bol demokratizačným spolkom, dnes má fungovať presne naopak. / Ak raz všetky vyšehradské krajiny prejdú skúsenosťou, že demokraciu môžu stratiť aj z vnútra a vlastnou silou sa opäť vrátia k právnemu štátu, tak budú zaočkované proti autokracii.
https://komentare.sme.sk/c/22747505/orban-chce-cez-v4-institucionalizovat-obchadzanie-pravidiel.html
Zomrel kulturológ slovenskej národnosti Juraj Ando
22. septembra 2021 - (tasr)
Vo veku 55 rokov zomrel v Békešskej Čabe muzeológ a etnograf Juraj Ando, ktorý sa zameriaval na tradičnú kultúru slovenskej národnosti v Maďarsku. Informoval o tom portál Slovákov žijúcich v Maďarsku luno.hu. Juraj Ando sa narodil 1. júla 1966 v Békešskej Čabe. Na Univerzite Komenského v Bratislave vyštudoval odbor etnografia. Od roku 1989 pracoval na Riaditeľstve múzeí Békešskej župy ako muzeológ-etnograf, v rokoch 2001-2012 ako zástupca riaditeľa. Paralelne zastával funkciu výkonného riaditeľa Neziskovej verejnoprospešnej spoločnosti Legatum s.r.o., ktorého činnosť sa spočiatku sústreďovala na národopisné zbierky, až kým sa 1. januára 2010 nestal vydavateľom Ľudových novín. Z postu výkonného riaditeľa hospodárskej spoločnosti odstúpil v roku 2013 po tom, ako ho vymenovali za riaditeľa Múzea Mihálya Munkácsyho v Békešskej Čabe. Jeho bádateľská činnosť sa zameriavala na tradičnú kultúru slovenskej národnosti; zaujímal sa v prvom rade o jej architektúru. Viackrát bol organizátorom Medzinárodnej národnostnej etnografickej konferencie v Békešskej Čabe. Bol redaktorom série publikácií Spolku maďarských etnografov Národopis Slovákov v Maďarsku. Bol jedným z organizátorov spolupráce medzi múzeami Békešskej župy a múzeami na Slovensku. V oblasti regionálnych výskumov spolupracoval s aradským múzeom. Ando bol členom predstavenstva Zväzu oblastných domov Maďarska či regionálnym referentom Riaditeľstva pre maďarské duševné a kultúrne dedičstvo, ako aj členom kuratória verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku. Spolok maďarských etnografov mu na svojom valnom zhromaždení v roku 2006 udelil pamätnú plaketu Pro Etnographia Minoritatum. V roku 2016 bola jeho dlhoročná činnosť v oblasti muzeológie ohodnotená prestížnou Cenou Ferenca Móru. V auguste tohto roka získal pri príležitosti maďarského štátneho sviatku rytiersky kríž Radu za zásluhy pre Maďarsko za prácu vykonanú pre rozvoj a úspešné fungovanie Múzea M. Munkácsyho v Békešskej Čabe.
Za Jurajom Andom, významným slovenským muzeológom a etnografom v Maďarsku
Tristný, smutný deň bola streda 22. septembra 2021. Nielen pre Čabänov, ale pre všetkých Slovákov v Maďarsku, ktorí v Jurajovi Andovi cítili a ctili veci oddaného odborníka, najmä ho ale vnímali ako spontánneho, empatického človeka. Odišiel priskoro, iba v 55 rokoch - mnohým bude chýbať. S ľútosťou sa v Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí skláňame nad jeho dielom i angažovanosťou sa pre Slovač v Maďarsku. Zároveň vyjadrujeme nádej na stíšenie bôľu za odchodom milovaného človeka celej jeho rodine. Odpočívaj v pokoji, Juraj!
https://www.uszz.sk/za-jurajom-andom-vyznamnym-slovenskym-historikom-muzeologom-a-etnografom-v-madarsku/
Návšteva pápeža Františka na Slovensku
https://www.teraz.sk/tag/n%C3%A1v%C5%A1teva21
Pápež Maďarsko vyzval, aby natiahlo svoje ruky ku každému
https://www.teraz.sk/zahranicie/papez-madarsko-vyzval-aby-natiahlo-s/576236-clanok.html
Pápež s Orbánom hovoril o úlohe cirkvi v krajine i ochrane rodiny
Orbán je zástancom tvrdej protiimigračnej politiky, ktorú pápež dlhodobo kritizuje a volá po väčšej solidarite a pomoci utečencom.
https://www.teraz.sk/zahranicie/papez-s-orbanom-hovoril-o-ulohe-cirk/576243-clanok.html
„Pápežovi sme povedali, ako na nás Brusel útočí“
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-vicepremier-papezovi-sme/576639-clanok.html
Pápež František uzavrel Medzinárodný eucharistický kongres
https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2021-09/svaty-otec-je-uz-v-budapesti-kde-uzavrie-medzinarodny-eucharist.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4246240232141587
Kristus žije v dejinách Cirkvi
http://www.oslovma.hu/Archiv/KristDej.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4237325626366381
Tri kroky od tela Orbána
15. septembra 2021 - (Peter Schutz - komentare.sme.sk)
Orbánovo politické kresťanstvo zjavne neoslovuje Františka. / Aj napriek diplomatickej gestikulácii Vatikánu, že z porovnávania času stráveného na Slovensku a v Maďarsku si neželá urobiť tému, symbolický presah je mohutný. A musí trápiť Orbána, ktorý vyhľadáva priazeň Rímskej kúrie od momentu, čo prestal byť liberálom. Kým u Jána Pavla i Benedikta našiel akési pochopenie, František už pri spätnom lete z Iraku deklaroval, že „nebude v Maďarsku štátna návšteva, len jedna omša”. Kým štylizácia do roly ochrancu kresťanstva (kresťanov) patrí medzi základné pozície maďarského premiéra, František nemilosrdne konfrontuje Orbánov obraz sveta. Aj s implicitným posolstvom v popredí, že pápež rezignoval na veci Európy a kresťanstva. Isteže, takto explicitne to Orbán nepovedal, avšak znalci Maďarska - aj tí z Ríma - dobre vedia, že to, čo nechce/nemôže sám vysloviť, vysloví jeho publicistická squadra z fideszáckych médií. Ak trebárs Bayer Zsolt - držiteľ legitimácie Fideszu číslo 001 - nazval pápeža „dementný starec”, krátkosť peštianskeho pobytu by nemala prekvapovať nikoho. Ani Orbána. Politické kresťanstvo Orbána zjavne neoslovuje Františka. Naopak, jeho postojom je, že pred výzvami doby nemôže obstáť katolicizmus kladúci akcenty iba na príkazy a zákazy. Františkom (re)prezentovaný univerzalizmus je presným opakom Orbánovho národného, etnického, kmeňového výkladu sveta. Politizáciu viery, ktorú Orbán tlačí do maďarských hláv najmä hanobením „Bruselu” a jeho inštitúcií, pápež odmieta. Aj podsúvanie naratívu, že Maďari sú čímsi výnimoční, jedineční, odlišní, čo má „zrozumiteľniť” aj také veci ako napr. objednávanie vakcín. (Maďari už nechcú žiadne z európskej distribúcie.) Prieskumy však napovedajú, že výrazná väčšina Maďarov dôveruje EÚ. Podobne skutočnosť, že maďarskí veriaci vidia v pápežovi v prvom rade šíriteľa evanjelia, zrejme vyvolala od Orbána nečakanú reakciu. Z uzavretej seansy pohlavárov Fideszu nechal v sobotu „uniknúť” statement, že EÚ je najvhodnejší geopolitický rámec pre Maďarsko. A že žiadny „huxit” neplánuje. Avšak základné posolstvo „orbánizmu”, ktorým je stotožňovanie kultúrnych výstredností na Západe a „sekulárnej dekadencie” s podstatou demokracie, servíruje Maďarom v rôznych obmenách deň za dňom. Na zlo konzumu a liberálneho individualizmu upozorňuje aj František, ako riešenie však ponúka univerzalistickú, nie kmeňovú medicínu. Ako vidieť, Františkove „tri kroky od tela” majú hlboké príčiny. A vzdialenosť neskracuje ani otázka, či to celé je od Orbána vydarená komédia, alebo intelektuálny kolaps, ktorý ho dobehol (spolu so zástupmi konzervatívne cítiacich ľudí).
Orbánovi ľudia otvorili tému odchodu Maďarska z EÚ, premiér však určil iný smer
„Nechcú, aby opozícia dostala príležitosť, a nechcú, aby sa voľby v roku 2022 stali referendom o zotrvaní v Európskej únii.“
https://dennikn.sk/2526363/orbanovi-ludia-otvorili-temu-odchodu-madarska-z-eu-premier-vsak-urcil-iny-smer
Trianon aj po vyše 100 rokoch stále rozdeľuje
5. septembra 2021 - (historickarevue.sme.sk)
Po Trianone Slováci hľadeli do budúcnosti, Maďari do minulosti. / Pre jedných triumf, pre druhých katastrofa - možno takto by sa dala v skratke zhodnotiť udalosť spred jedného storočia, ktorá mala aj pre naše súčasné geopolitické zakotvenie zásadný význam. 4. júna 1920 v priestoroch zámku Veľký Trianon neďaleko Paríža podpísali zástupcovia maďarskej delegácie a víťazných dohodových mocností po prvej svetovej vojne mierovú zmluvu. Tá definitívne ukončila existenciu historického Uhorska. Pre víťazov a politických predstaviteľov nástupníckych štátov po zaniknutej Rakúsko-Uhorskej monarchií, medzi ktoré patrilo aj Československo, to bolo logické zavŕšenie národnej emancipácie a dlhé desaťročia neriešenej národnostnej otázky. Pre maďarské politické elity, ktoré stáli na strane porazených, to bola tragédia či rovno zrada a poníženie celého národa. Slovo Trianon sa tak na dlhé roky stalo akoby strašiakom, symbolom tragédie porovnateľnej len s Moháčskou bitkou z roku 1526. U nás zasa vyvolávalo obavy z maďarskej iredenty a návratu starých poriadkov. Za akých okolností a v akých podmienkach sa teda rodila trianonská mierová zmluva? Ako ju reflektuje naša historiografia a naša historická pamäť a je vôbec možné ju aj s odstupom jedného storočia priblížiť k tej maďarskej? Je Trianon stále živým heslom aj dnes? Vypočujte si reprízu podcastu Dejiny, v ktorom sa Jaro Valent z časopisu Historická revue rozprával s historikom Romanom Holecom:
https://anchor.fm/dejiny8/episodes/Po-Trianone-Slovci-hadeli-do-budcnosti--Maari-do-minulosti-reprza-e16livf/a-a6ehsrc
Viacjazyčnosť nevieme vôbec ohodnotiť
Vedieť cudzí jazyk pre väčšinu ľudí znamená zvládnuť štyri kompetencie - čítať, písať, hovoriť a rozumieť. Ale existuje viac kompetencií, ktoré sú skryté, napríklad v živej komunikácii dosiahnuť to, čo chcem, vedieť presvedčiť alebo niekoho upokojiť. V prípade viacjazyčných detí sa ukazujú posilnené tieto empatické schopnosti, teda „prečítať“ toho druhého, naladiť sa na neho, prispôsobiť sa jeho štýlu. / Júlia Choleva: Vôbec sa nestaráme o to, že doma máme veľkú skupinu ľudí, ktorí si so slovenčinou nevedia rady / Aby bolo dieťa úspešné v živote a používalo jazyk sebavedome, nezávisí od toho, či bude vedieť používať vzor kuli.
https://www.heroes.sk/julia-choleva-rozhovor/
RTVS Dedovizeň so šéfredaktorkou Ľudových novín Evou Fábiánovou
24. septembra 2021 o 13:55 / V Maďarsku žije podľa odhadov tunajších slovenských inštitúcií okolo stotisíc Slovákov, sústredených v stodesiatich osadách a jedenástich župách. Jedným z dôležitých slovenských sídel je aj veľkolepá Budapešť. Aj v srdci maďarskej metropoly nájdete slovenskú tlač. Slovenskí novinári tu už 65 rokov pravidelne pripravujú Ľudové noviny. Týždenník aj dnes zostáva verný svojmu cieľu: zachovať slovenčinu v týchto končinách a poskytnúť reálny obraz situácie a života tunajšej slovenskej národnosti. Eva Fábiánová je šéfredaktorkou Ľudových novín, v Bratislave vyštudovala žurnalistiku a s radosťou a hrdosťou rozpráva o svojom vzťahu k Slovensku a slovenčine.
https://www.rtvs.sk/televizia/program/17400/288622
Konferencia o dvojjazyčnosti v Mlynkoch
15. septembra 2021 / Moderné postupy vo vyučovaní slovenčiny v národnostných školách v Maďarsku / Ako môžeme efektívnejšie vyučovať slovenský jazyk? / Ako to funguje v triede? / Zážitková výučba slovenčiny
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4258253100940300
1997 - Mlynky 250
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4267358413363102
Deň poznania / Slovensko nie je len na Slovensku
Všeobecnovzdelávacia škola s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka č. 4 v Užhorode je na Ukrajine jedinou školu, kde sa žiaci na prvom stupni učia okrem ukrajinčiny a angličtiny všetky predmety po slovensky. Okrem toho sú v Zakarpatí školy, kde sa slovenčina učí ako nepovinný predmet v popoludňajších hodinách.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/156-kultura2/1508-uzhorod-sept2021
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4274354785996798
Slovenské spievanky a veršovačky 2021
Zväz Slovákov v Maďarsku v mimoriadne náročnom období vypisuje celoštátnu súťaž v speve slovenských ľudových piesní a v prednese poézie a prózy - Piesne Slovákov v Maďarsku s osobitným dôrazom na piesne zo svojho regiónu / Výber z tvorby po slovensky píšucich autorov v Maďarsku a autorov zo Slovenska.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1/1163-spievers21
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4264974270268183
Konferencia vedúcich slovenských národopisných zbierok
Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku / Múzeum ľudovej architektúry v Senondreji / 11. septembra 2021
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4245191835579760
O Štefánikovi pripravujú monografiu, pracuje na nej maďarský historik
6. septembra 2021 - (tasr)
Mladý maďarský historik József Demmel pripravuje monografiu generála Milana Rastislava Štefánika. V rozhovore pre TASR v Budapešti Demmel povedal, že tejto jednej z najvýznamnejších osobností novodobých dejín Slovenska doposiaľ nevenovali v Maďarsku pozornosť. „Teraz pracujem na monografii Štefánika, ktorý je veľmi zaujímavou osobnosťou. Plánujem ju napísať po maďarsky aj po slovensky a vydať ju na budúci rok. V Maďarsku totiž nepoznáme jeho život. Maďarskí historici sa veľmi nezaoberali jeho životom, nevenoval sa mu žiadny samostatný výskum,” konštatoval a dodal, že je zaujímavé, že až teraz sa na Slovensku objavilo niekoľko publikácií o Štefánikovi, pričom prakticky 30 rokov sa o ňom nedalo nikde čítať. Podľa Demmela by bolo preto zaujímavé zistiť, čo o ňom možno vedieť v Maďarsku, čím by bolo možné doplniť jeho životopis. Táto monografia by mohla poskytnúť nový pohľad na jeho život, napríklad z jeho mladosti v Sarvaši a v prostredí jeho rodiny. „Sú tam zaujímavé momenty. Vieme napríklad, že ako gymnazista mal konflikt s maďarskými študentmi, ktorí sa mu vyhrážali, že ho vyhodia z balkóna, ak nezvolá 'éljen' (nech žije) na adresu Lajosa Kossutha. Avšak Štefánikov život mal aj ďalšie dimenzie. Dôležitým momentom jeho života v Sarvaši bolo napríklad sklamanie v láske, ktoré vo veku 18 rokov - popri uhorskej politike - mohlo prispieť k jeho rozhodnutiu opustiť Uhorsko,” priblížil historik, ktorý sa narodil v Budapešti a nemá žiadne väzby na Slovensko či Slovákov. Demmel pracuje ako historik vo Výskumnom ústave Slovákov v Maďarsku so sídlom v Békešskej Čabe a tiež na Oddelení dejín 19. storočia Historického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave ako výskumný pracovník. Štefánik bol astronómom, fotografom, vojenským letcom, brigádnym generálom ozbrojených síl Francúzska, diplomatom a politikom a okrem iného spolu s Tomášom Garriguom Masarykom a Edvardom Benešom bol aj kľúčovou osobou pri založení medzivojnovej Československej republiky (ČSR). V Sarvaši sa dodnes zachovala pôvodná budova Evanjelického lýcea. Od roku 1991 je na jej priečelí pamätná tabuľa v popredí so Štefánikovou sochou v leteckej kombinéze. Na tabuli je uvedené: „Na pamiatku M. R. Štefánika, význačného slovenského dejateľa, generála francúzskeho letectva a vedca, ktorý v rokoch 1894 - 1898 študoval a maturoval v Sarvaši.“
József Demmel: „Konflikty Slovákov s Maďarmi sú zdedené”
Historické konflikty medzi Slovákmi a Maďarmi sú konflikty zdedené po predchádzajúcich generáciách. Zmierniť by ich mohol spoločný odborný jazyk historikov, povedal v Budapešti pre TASR historik József Demmel (1982) - rodený Budapešťan bez väzieb na Slovensko či DemmelJ2Slovákov, ktorý sa rozhodol študovať slovenský jazyk a dejiny. „Chcel som študovať dejiny na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti. Na podnet profesora Csabu Gy. Kissa (znalca otázok strednej a východnej Európy) som začal študovať slovenský jazyk a dejiny, pričom na susednej katedre sa začali prednášať dejiny nie z pohľadu veľkej politiky, ale z pohľadu histórie všedných dní ľudí. V štúdiách som kombinoval tieto prvky, tak sa otvorili mnohé neprebádané oblasti aj v slovensko-maďarských vzťahoch,” spresnil J. Demmel, ktorý teraz pracuje ako historik vo Výskumnom ústave Slovákov v Maďarsku so sídlom v Békešskej Čabe a tiež na Oddelení dejín 19. storočia Historického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave ako výskumný pracovník.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/166-historia3/1506-demmel-slovma-konflikty
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4235035453262065
Štátny tajomník M. Soltész ocenil Slovákov v Maďarsku
1. septembra 2021 - (tasr)
Príslušníci slovenskej národnosti žijúcej v Maďarsku a jej vodcovia robia mnoho pre to, aby Maďari a Slováci znovu našli k sebe cestu. Povedal to v utorok pri slávnostnom spoločnom otvorení nového školského roka slovenských národnostných škôl štátny tajomník úradu vlády Miklós Soltész v obci Alkár (Mátraszentimre) v severomaďarskej Hevešskej župe. Soltész, ktorý je zodpovedný za cirkevné a národnostné vzťahy, podľa agentúry MTI ďalej ocenil skutočnosť, že komunita Slovákov žijúca v Maďarsku sa v uplynulých rokoch rozhodla prevádzkovať päť celoštátnych a dve miestne školy. „Je to odkaz, že im záleží na tom, aby sa zachovali,” konštatoval štátny tajomník s poznámkou, že si to zasluhuje mimoriadnu úctu z historického hľadiska, pretože v čase komunizmu sa dostali Slováci v Maďarsku do ťažkej situácie, z ktorej sa museli postaviť na nohy. Soltész vyjadril vďaku všetkým, ktorí každodenne bojujú za zachovanie slovenskej menšiny. Jedným z výsledkov ich práce je skutočnosť, že v Maďarsku navštevuje slovenské vzdelávacie zariadenia vyše 1500 detí, pričom ich počet z roka na rok stúpa.
Nostalgia - Obrazy Ondreja Lehoczkého v Slovenskom inštitúte
Zábery z otvorenia výstavy Ondreja Lehoczkého (1927-2006) 6. septembra 2021 v Slovenskom inštitúte v Budapešti.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4249653935133550
Predsedníčka Kruhu priateľov Slovenského Komlóša Alžbeta Hollerová Račková
6. septembra 2021 v Slovenskom inštitúte v Budapešti otvára výstavu Ondreja Lehoczkého (1927-2006).
https://www.facebook.com/oslovma/videos/400603571438066
Balázs Szokolay Dongó na vernisáži výstavy Ondreja Lehoczkého
6. septembra 2021 v Slovenskom inštitúte v Budapešti
https://www.facebook.com/oslovma/videos/319785586614233/
Zábery z vystúpenia Mládežníckeho dychového orchestra zo Slovenského Komlóša
4. septembra 2021 v Pamätnom parku obce Mlynky / Usporiadateľ podujatia: Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4225516237547320
Jedlo spája nielen rodinu, ale aj Slovákov vo svete
Namiesto hamburgerov šovdar, rulet či holúbky / Seredňanské lahôdky
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1/1504-sovdar
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4183810211717923
Užhorod - Informatika v novej učebni
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/156-kultura2/1503-uzhorod-informatika
krajan.sk - Aktivity / Kalendár / Dotácie / Problémy / Inšpirácie
https://www.krajan.sk
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4172245716207706
ÚSŽZ zrušil tohtoročnú Tvorivú školu žurnalistiky v Martine
kvôli stupňujúcej sa tretej vlny pandémie koronavírusu
https://www.uszz.sk/vyzva-tvoriva-skola-zurnalistiky-pre-redaktorov-krajanskych-medii-martin-3-9-oktober-2021-2/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4175091799256431
Archív - 2019: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=oslovma&set=a.2368314449934184
2017: https://www.uszz.sk/tvoriva-skola-zurnalistiky/tvoriva-skola-zurnalistiky-2017/
2014: https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/838/slovenski-krajanski-novinari-v-zazitkovom-nadseni-pod-banskostiavnickou-kalvariou
Aktuálne prebiehajúce slovenské krajanské aktivity a projekty v Maďarsku
https://www.krajan.sk/projekt.php?id_krajina=22&typ=&online=1
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4172196159545995
Pred konferenciou vedúcich slovenských národopisných zbierok
Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku v spolupráci s Múzeom ľudovej architektúry v Senondreji (Szentendre) usporiada 11. septembra 2021 Konferenciu vedúcich slovenských národopisných zbierok: https://forms.gle/zd6WAqmG3tLoyJCK6
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4172166169548994
Blíži sa 75. výročie výmeny obyvateľstva
V roku 2022 uplynie 75 rokov od začiatku výmeny obyvateľstva medzi Maďarskom a (vtedy) Československom. Udalosť, ktorá je pomerne rozporuplne prijímaná na maďarskej strane. Často aj Slovákmi v Maďarsku. Je to pochopiteľné. Mala dopady až na úroveň rodín a jednotlivcov. / Jozef Schwarz: Slovensko-maďarské vyrovnanie je skutočnosťou
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/158-nazory1/1505-75-vyrocie-vymeny
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4227232630709014
Cena Ondreja Štefanka v Nadlaku už po trinásty raz
Jej laureátmi sa stali Etela Farkašová, Ján Kišgeci a Edita Pečeňová
https://www.uszz.sk/cena-ondreja-stenka-v-nadlaku-uz-po-trinasty-raz-jej-laureatmi-sa-stali-etela-farkasova-jan-kisgeci-a-edita-pecenova/
Septembrová prechádzka pod Pilíšom
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4269837929781817
Fotopozdrav zo Starej Pazovy
https://sk.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A1_Pazova
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4197069177058693
Сурдук / Surduk / Szurdok
https://www.starapazova.rs/sk/pazova/vseobecne-udaje/surduk.html
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%BA
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4269644546416850&set=a.306874426027235
Zábery z návštevy v Dobanovciach
Malá slovenská komunita s bohatou minulosťou
https://www.slovackizavod.org.rs/kultura-i-sira-javnost/kulturna-mapa/mesta/dobanovci
Dobanovci / Добановци - https://en.wikipedia.org/wiki/Dobanovci
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4231957356903208
Symbol etnickej identity
Slovenské dolnozemské košele s vyšívaným predkom nepochádzajú priamo z ľudovej tradície a ani z Dolnej zeme. Vznikli koncom 19. storočia v Martine.
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11337-predok-symbol-etnickej-identity-vojvodinskych-slovakov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4151111141654497
Za Jaroslavom Papom (1957-2021), skvelým slovenským fotografom v Srbsku
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/3612/za-jaroslavom-papom-skvelym-slovenskym-fotografom-v-srbsku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4175000015932276
V Budapešti zomrel slovenský triatlonista
Zrazil ho mikrobus organizátorov medzinárodného eucharistického kongresu.
https://sport.pravda.sk/ostatne-sporty/clanok/599917-tragedia-na-priechode-v-budapesti-zomrel-slovensky-triatlonista/
Slovensko-maďarská herečka Vica Kerekes: Komplimenty mám rada
Čo je zlé na tom, že sa na mňa pozrie muž?
https://kultura.sme.sk/c/22712626/vica-kerekes-rozhovor.html" https://kultura.sme.sk/c/22712626/vica-kerekes-rozhovor.html
Vica Kerekes vo filme „Snúbenec alebo milenec?“
https://www.teraz.sk/kultura/v-kerekes-hlada-toho-praveho-vo-film/565944-clanok.html" https://www.teraz.sk/kultura/v-kerekes-hlada-toho-praveho-vo-film/565944-clanok.html
Pripomienky osobností sprítomňujú ich posolstvá
, zajedno motivujú mladú Slovač prirovnať sa k nim
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29827-poh-ad-zo-slovenska-pripomienky-osobnosti-spritom-uju-ich-posolstva-zajedno-motivuju-mladu-slova-prirovna-sa-k-nim
Obranca práv dolnozemských Slovákov
Ľudovít Jaroslav Hrdlička (1873-1953) / Obľúbený farár v Slovenskom Komlóši tŕňom v oku / Komlóšania sa chceli pripojiť k Rumunsku / Na kongrese menšín v Ženeve separátne
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/165-historia2/1088-obviovan-z-panslavizmu-doil-na-slovensku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4183273248438286
Eva Andrejčáková: Ako sa prekladá maďarský Slovák Pál Závada do slovenčiny
„Pál Závada po slovensky všeličo rozumie, ale jeho slovná zásoba je viazaná na rodisko, najmä a cez činnosti súvisiace so životom v rodnej dedine či cez tamojšiu typickú kuchyňu. Rád rozpráva rečou svojich predkov, je plná úprimných, prekvapivo živých momentov.“ / Autor Jadviginho vankúšika Pál Závada je populárny maďarský spisovateľ slovenského pôvodu. Narodil sa v roku 1954 v Slovenskom Komlóši, čo je mesto v maďarskej Békešskej župe. Je to centrum slovenskej menšiny žijúcej v Maďarsku, takže knihy Pála Závadu sú mimoriadne zaujímavé aj pre nás. Nedávno mu vyšiel v slovenčine nový titul Prirodzené svetlo, v ktorom sa rozprávanie odvíja od fotografií, ako keby sa listovalo v rodinnom albume, ale je to listovanie v dejinách. Objemný román - vyše 600 strán - preložila Eva Andrejčáková, ktorá nám porozprávala aj o tom, ako sa prekladá text maďarského Slováka do slovenčiny, či jej do toho hovoril a ako Pála Závadu pri práci spoznala aj osobne.
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/596607-eva-andrejcakova-ako-sa-preklada-madarsky-slovak-pal-zavada-do-slovenciny/
Pál Závada ukázal, že dejiny máme spoločné a ťažké
21. júla 2021 - (Ivana Krekáňová - dennikn.sk)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4134538449978433
Veľký maďarsko-slovenský román / Autor vytvoril beletristickú reportáž, ktorá je freskou niekoľkých desaťročí života v zmiešanom maďarsko-slovenskom mestečku. / Pál Závada, maďarský spisovateľ s maďarsko-slovenskými koreňmi, je predovšetkým veľkým rozprávačom a už od prvých strán čitateľovi nič neuľahčuje. V románe Prirodzené svetlo (Slovart, 2021), ktorý v maďarčine vyšiel v roku 2014, sa pokúsil spracovať osudy národnostne zmiešaného mestečka a v príbehu, ktorý sa rozlieva na stovkách strán, bez varovania strieda rozprávačov aj časové roviny.
Hrdinovia malých dejín - Začiatkom deväťdesiatych rokov prichádza autobusom do M. niekde pri Galante skupina rodákov z maďarského mestečka T., aby navštívili už takmer storočného bývalého sudcu Semetku a pátrali po vlastnej minulosti. Semetka bol v tridsiatych rokoch v T. váženým sudcom, ale v búrlivých povojnových rokoch sa s časťou rodiny presídlil na Slovensko. T. označuje Tótkomlós, teda Slovenský Komlóš v maďarskej Békešskej župe, rodisko Pála Závadu, kde stále stojí jeho rodný dom. V Komlóši žila veľká komunita maďarských Slovákov - alebo slovenských Maďarov? Pokiaľ sa nič nedeje, nálepkovanie po národnostných líniách nie je až také dôležité. Dôležité začne byť, až keď sa niečo diať začne, a potom dokáže rozvrátiť celé rodiny. Predvojnový Komlóš je mestečko ako mnohé iné. To, že Pál Závada označuje dve základné miesta príbehu len T. a M., z nich robí univerzálnejšiu scénu pre príbeh, ktorý by sa mohol odohrávať v stovke ďalších. O konkrétne miesto totiž nejde napriek tomu, že Komlóš poslúžil autorovi ako inšpirácia. Ide o ľudí, ktorí v ňom spolunažívajú, o tých, ktorých Silvester Lavrík v rozhovore s Pálom Závadom na literárnom festivale BRaK nazval hrdinami každodennosti, hrdinami malých dejín. V románe Prirodzené svetlo sú to predovšetkým tri rodiny - Koleszárovci, Weiszovci a Semetkovci - a celá plejáda lások, snúbeníc, bratov, priateľov či známych okolo nich. Usporadúvajú zábavy v miestnom Roľníckom dome, hrajú divadlo, chodia na tancovačky a kúpať sa, korzovať, doberajú sa pre svoje politické presvedčenia (zatiaľ nevinne). Mnohé sa dozvedáme z listov, ktoré si píšu s rodákmi, ktorí emigrovali do Ameriky, z rozhovorov s pamätníkmi… A predovšetkým z fotografií.
Skutočné fotografie, fiktívny príbeh - V knihe Semetkova dcéra Mária vyťahuje pri návšteve rodákov z T. škatuľu so starými fotografiami, ďalšie ukazuje rozprávačovi Semetkov syn, už dospelý Pišta s pomaďarčeným menom, v skutočnosti však Pál Závada použil reálne archívne fotografie. Mnohé pochádzajú z tótkomlóšskeho digitálneho archívu Dr. Kancsóa, niektoré mu ukázala jeho mama, niektoré mu poskytol pán pochádzajúci z Komlóša, ktorý ako vojak fotil na fronte a poslúžil autorovi ako predloha pre postavu Pištu Semetku, ďalšie sú z fotoateliéru Imreho Weisza, kam sa aj Pál Závada ako dieťa chodil fotiť. Fotografie sú skutočné, príbeh okolo nich nie - ale mohol by byť. Pál Závada podľa nich rozpráva osudy, vymýšľa si príbehy, a tak stvoril akúsi beletristickú reportáž, ktorá je vlastne fabulačnou freskou niekoľkých desaťročí života v zmiešanom maďarsko-slovenskom mestečku. Niektoré z tých fotografií sú pritom také silné, že rozprávajú príbeh úplne samy: zbombardovaná stanica v Békešskej Čabe, odsúvaní brnianski Nemci s bielymi hákovými krížmi namaľovanými na chrbtoch, záber na vojaka, ktorý strelou do hlavy popravuje Žida kľačiaceho nad masovým hrobom. Svet malého mestečka počas v podstate pokojných predvojnových rokov mu totiž slúži na predstavenie veľkého javiska, na ktorom rozohrá kruté divadlo rokov vojnových a povojnových, a to väčšinou na vidieku, ktorý sa stal dejiskom utrpenia a pohrôm. Niektorí idú na front, niektorých naženú do geta, v ktorom sa podmienky stále zhoršujú, a neskôr do vagónov bez jedla a vody, niektorí skončia na nútených prácach v chemických továrňach či pri ťažbe kameňa - a kým sa Matyi Koleszár a Pišta Semetka musia báť nepriateľa, rodina fotografa Dávida Weisza sa musí báť vlastných. To, čo sa dialo, čerpal autor z okolia a postáv svojho detstva, z príbehov rodiny a známych, z rozhovorov s pamätníkmi (a možno aj vlastných spomienok) a v knihe sa to dozvedáme z listov, ktoré píšu vojaci domov, zo zápisníka frontového fotografa, z textov, ktoré Kóbi Weisz píše v hlave do fiktívnych novín, lebo na nútených prácach do žiadnych novín písať nemôže, a od rôznych rozprávačov - ktorí to, čo sa okolo nich odohráva, vnímajú, pochopiteľne, rôzne.
Neschopnosť rozprávať - Zo žiadneho uhla to však nie je pekné ani príjemné. Na fronte masové vraždenie v ukrajinských dedinách, séria pogromov v haličskom Lembergu a Berdičevo s už vyvraždeným obyvateľstvom, doma v T. žatva a potraviny na prídel, zatiaľ čo niektorí susedia prechádzajú čabianskym prechodným a debrecínskym zberným táborom… Vystihujú to dve vety z knihy, ktoré síce zaznejú z úst dvoch rôznych postáv na dvoch rozdielnych miestach, ale spoločne tvoria rámec všetkých hrôz: „Bezcitní divosi sú, pravda, vo väčšine,“ poznamenáva jedna a druhá si zas predstavuje, ako z frontu domov píše: „Mučíme ich, ale inak sa nič zvláštne nedeje.“ Naozaj to však nikto z vojakov v liste nenapíše. Vojaci, ktorí sa vrátia domov, nedokážu o tom, čo videli (a často sami robili), rozprávať - matkám, snúbeniciam, sestrám. Mŕtvi im stoja v ceste. Je pre nich nepredstaviteľné, že by im mali napísať, a už vôbec nie povedať do očí, aké to bolo naozaj, ako brutálne mlátili, popravovali, poľovali na ľudí, zatvárali ženy a deti v kôlňach a upaľovali ich zaživa. Tak ako Mária Semetková nedokáže bratovi povedať, čo sa stalo jej, keď cez T. prešli Rusi. Ako má Pišta Semetka povedať svojej snúbenici Rózsi a Koleszárovej sestre Eve, že Matyi Koleszár, s ktorým istý čas slúžil na fronte a ktorý bol dobrým kamarátom a oddaným spolubojovníkom, vypálil dve strely do staršieho manželského páru upáleného v jednej chatrči a že vo svojom lesnom háreme zneužíval dve maloleté dievčatá, ktoré pokojne mohli byť vnúčatami tých dvoch zhorených obetí? A ako im má povedať, čo robil on sám počas „špeciálnych akcií“? Je stále tým človekom z minulosti? Kedysi sa s Rózsi delil o každú myšlienku. Teraz nesmie.
Prvé lásky ako cudzí ľudia - Povojnové obdobie je turbulentnejšie, než si tí, ktorí sa postupne vracajú domov, vedeli predstaviť. Tí, ktorí predtým zažívali prvé lásky, sa teraz, po vojne, stretávajú ako cudzí ľudia. Pýtajú sa sami seba: som ešte vždy ten istý človek? A keď sa do T. vráti tých zopár preživších po deportáciách, u domácich to vyvoláva skôr prekvapenie než radosť, „dokonca akúsi ľahostajnosť a neznesiteľný pocit, že svojím spôsobom je všetko nemenné a staré, ale nič už nie je, ako bývalo“. Veru nie je, lebo T. začnú otriasať politické spory a meniace sa dohody o výmene obyvateľstva, demonštrácie a protidemonštrácie, na oboch stranách - maďarskej aj slovenskej - kypia vášne a poburovanie, brutálne nočné bitky po uliciach držia celé mesiace mestečko v strachu. Rodina sudcu Semetku sa stane archetypálnym príkladom toho, ako nacionalizmus a „kde som vlastne doma?“ rozdeľuje. Otec sudca sa chce presídliť na Slovensko, syn Pišta to vníma ako zradu a pošpinenie rodinnej cti a dcéra Mária ani nevie, kam patrí. Ktorá vlasť je tá jej? Román Prirodzené svetlo preložila do slovenčiny Eva Andrejčáková a musela to byť poriadna výzva: obyvatelia sa medzi sebou rozprávajú skomolenou verziou maďarsko-slovenčiny, akousi „komlóštinou“, a text je plný archaizmov a historizmov, no prekladateľke sa atmosféru vystavanú aj prostredníctvom jazyka podarilo preniesť výborne. „Dejiny máme spoločné a ťažké,“ povedal Pál Závada na BRaK-u. Na to, aby sme o nich hovorili úprimne a otvorene, slúži literatúra. „Čiernobiele fotografie, obzvlášť tie sivasté škvrny, ktoré na nich vystupujú v rozličných tónoch a zobrazujú akési zóny nikoho medzi životom a smrťou, sú ako púšť, a kým sa z nej všetci, čo odchádzajú, dostanú kamsi na druhú stranu, čaká ich dlhé blúdenie. Doteraz sa odtiaľ - ako povedal Kóbi Weisz - do T. ešte žiaden cestovateľ nevrátil.“ Pál Závada sa tam vrátiť pokúsil a podarilo sa mu predostrieť život zmiešaných národností a zmiešaných dejín doslova aj prenesene v prirodzenom svetle.
12 sídelných miest Slovákmi obývaných žúp Maďarska
(Prameň: Náš kalendár 2016)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4157130974385847
12 Slovákmi obývaných lokalít Maďarska
v zrkadle výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946-1948: Békešská Čaba, Slovenský Komlóš, Poľný Berinčok, Sarvaš, Kondoroš, Malý Kereš, Níreďháza, Kestúc, Šarišáp, Orosláň, Čemer, Čorváš (Prameň: Náš kalendár 2017)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4166594280106183
15 osád v Maďarsku, ktoré kedysi obývali Slováci
Apoštag, Gyomaendrőd, Pusztaottlaka, Forró, Trojhuta, Albert, Tordaš, Domoszló, Markaz, Šúr, Bodoň, Častvá, Domoň, Veľký Čerkes, Eška (Prameň: Náš kalendár 2018)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4169420816490196
12 výtvarných umelcov Slovákov v Maďarsku
Helena Čarejšová Hrabovská, Juraj Ezüst, Ján Mušto, Pavel Lipták, Jozef Komenda, Ondrej Lukoviczky, Michal Zsolnai, Zuzana Hajková, Pavol Laukó, Imrich Pacsai, Ladislav Lonovics, Monika Berényiová Lamiová (Prameň: Náš kalendár 2019)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4172077462891198
12 kultúrnych skupín Slovákov v Maďarsku
Folklórny spolok Horenka v Kétšoproni, Spevácka skupina Slniečko v Čabasabadi, Spevácka skupina Čabianska ružička, Páví krúžok Borouka v Telekgerendáši, Slovenský ľudový spevácky zbor v Poľnom Berinčoku, Slovenský ľudový spevácky zbor Perla Matry, Folklórny spolok a páví krúžok v Kerepeši, Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena, Spevácka skupina Ženský hlas v Čuvári, Santovský páví krúžok, Ženský spevácky zbor v Číve, Slovenský páví krúžok v Mlynkoch (Prameň: Náš kalendár 2020)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4213264692105808
12 národopisných zbierok Slovákov v Maďarsku
Slovenský dom v Čabasabadi, Dedinský dom Komlovského v Irminčoku, Výstava v slovenskom regionálnom stredisku v Černi, Zbierka pri Kultúrnom stredisku v Čemeri, Slovenské kuchynské múzeum v Šámšonháze, Národopisná výstava v Jači, Národopisná zbierka v Kirti, Súkromná zbierka Pavla Bakszu a jeho manželky vo Vácrátóte, Etnografický kútik v Novom Meste pod Šiatrom, Slovenský dom v Tatabáni-Bánhide, Zbierka miestnej histórie v Santove (Prameň: Náš kalendár 2021)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4232993150132962
Vinohradnícky rok s insitnými maľbami Jozefa Lackoviča
(Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4157192091046402
Železný minister opäť v Bratislave
S rodákmi sa rozprával po slovensky / Baroš bol uhorský vlastenec, ktorý prijal maďarskú štátnu ideu za svoju, ale za svoj slovenský pôvod sa nehanbil. / Uhorské dejiny boli aj naše slovenské...
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29794-historky-elezn-minister-opa-v-bratislave
Zbojnícke skaly / Mlynky - Chotárna skala
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4178067215625556
Slovenský národnostný deň v Čuvári
14. augusta 2021 - Ženský hlas (Čuvár) - Nezábudka (Senváclav) - ĽH Csibaj banda (Jača) - Slovenský ženský spevácky zbor (Rákoškerestúr)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4164863793612565
Slovenská mlaď v Maďarsku túži ustáť rána preniknuté slovenskosťou
„Ó, mládež naša, tys držiteľkou rána!“ / Kto z nových ponesie štafetu?
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29767-poh-ad-zo-slovenska-slovenska-mla-v-ma-arsku-tu-i-usta-rana-preniknute-slovenskos-ou
S Malokerešanmi na festivale pri banskom jazere
V tomto roku sme sa rozhodli, že obľúbený celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku v Banke priblížime čitateľom aj z iného uhla, a ukážeme nielen to, čo sa deje na javisku, ale aj to, čo diváci nevidia: ako sa už od rána pripravujú tanečníci a speváci na vystúpenie v galaprograme. Počas celého dňa sme s fotoaparátom sprevádzali členov folklórneho súboru Dúha a Slovenského speváckeho zboru z Malého Kereša.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4153805808051697
Banka / Bánk 2021 - Folklórny festival Slovákov v Maďarsku
Zväz Slovákov v Maďarsku a Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy 1. augusta 2021 v obci Banka (Bánk) usporiadali 55. Novohradské národnostné stretnutie a 25. Celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku.
Fotogaléria: https://www.facebook.com/oslovma/posts/4123511824414429
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4054736601291952
Z archívu / oSlovMa-Fotogaléria:
2020 - https://www.facebook.com/media/set?vanity=oslovma&set=a.3190488607716760
2019 - https://www.facebook.com/media/set/?vanity=oslovma&set=a.2255219561243674
2018 - https://www.facebook.com/media/set/?vanity=oslovma&set=a.1715796775185958
2017 - https://www.facebook.com/media/set/?vanity=oslovma&set=a.1346267185472254
2016 - https://www.facebook.com/media/set/?vanity=oslovma&set=a.995857153846594
2015 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.804667696298875.1073741952.147596498672668&type=3
2014 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.620708814694765.1073741908.147596498672668&;type=1
2013 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.449368291828819.1073741850.147596498672668&;type=3
2012 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.303668526398797.64115.147596498672668&;type=1
2011 - https://www.facebook.com/media/set/?vanity=oslovma&set=a.300322640066719
Bohatnúť V BANKE (I. Fuhl) - http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/23040-namiesto-editorialu-bohatnu-v-banke
Krajania v Maďarsku 1. augusta oslávili jubileá dvoch podujatí
1. augusta 2021 - (tasr)
Slovenská krajanská komunita v Maďarsku môže 1. augusta 2021 osláviť dve jubileá. V novohradskej obci Banka (Bánk) sa uskutoční 55. Novohradské národnostné stretnutie a tiež 25. ročník celoštátneho folklórneho festivalu. Podujatia, ktoré organizuje najväčšia občianska organizácia slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku, Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) a Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy, avizuje na svojej stránke Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Informuje, že z dôvodu pandemických opatrení sa ani v tomto roku neuskutoční ekumenická svätá omša a krojovaný sprievod. V sprievodných programoch však nebude chýbať galéria na plote To sme my, zostavená z fotografií doterajších slávností, a ani slovenské gastronomické špeciality. „Novinkou bude veľkoplošná LED obrazovka, na ktorej budú premietané fotografie vystupujúcich folklórnych rodín a skupín, ako aj videozáznamy,“ dodáva ÚSŽZ. Vstup na podujatie je bezplatný, navštíviť ho však možno len s COVID preukazom.
V Budapešti protestovali tisíce zdravotníkov
Zdravotníkom pracujúcim v štátnych zdravotných zariadeniach vláda 2. marca zmenila dovtedajší štatút zamestnanca verejnej služby na štatút pracovníka zdravotnej služby.
https://www.teraz.sk/zahranicie/v-budapesti-protestovali-tisice-zdravo/567030-clanok.html
Maďarskí pracovníci v zdravotníctve sa musia povinne zaočkovať
Zaočkovaných prvou dávkou vakcíny proti covidu je vyše 5,6 milióna ľudí, z ktorých vyše 5,4 milióna dostalo aj druhú dávku.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarski-pracovnici-v-zdravotnictve/566620-clanok.html
Maďarské úrady obhajujú potrebu tretej dávky vakcíny šírením mutácií
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarske-urady-obhajuju-potrebu-tret/565992-clanok.html
Pomer nakazených v Maďarsku je nízky, ale stúpa
https://www.teraz.sk/zahranicie/pomer-nakazenych-v-madarsku-je-nizky/566152-clanok.html
Nespokojnosť s opatreniami v súvislosti so šírením covidu na hraničnom priechode v Štúrove
https://slovensko.hnonline.sk/6304020-na-hraniciach-v-sturove-sa-zisli-ludia-zo-slovenska-aj-madarska-protestuju-proti-obmedzeniam
Maďari sa budú môcť v referende vyjadriť k otázke LGBTI
„Medzinárodné, bruselské a maďarské ľavicovo-liberálne organizácie, ako aj celá sieť amerického finančníka Georgea Sorosa v uplynulých týždňoch spustili ostrý útok voči Maďarsku, preto maďarská vláda musela zakročiť...“
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-vlada-madari-sa-budu-moc/566870-clanok.html
Orbánovmu referendu o kontroverznom zákone o pedofílii nebráni už nič
Eurokomisia spresnila, že sporný maďarský zákon porušuje niekoľko pravidiel EÚ.
https://www.teraz.sk/zahranicie/indexhu-nic-uz-nebrani-orbanovmu-r/566843-clanok.html
Hamilton a Vettel kritizujú maďarský zákon
Britský pilot F1 Lewis Hamilton a Nemec Sebastian Vettel sa vyjadrili kriticky na margo zákona, ktorý zakazuje propagáciu sexuálnych menšín medzi mladými ľuďmi v Maďarsku.
https://www.teraz.sk/sport/f1hamilton-a-vettel-kritizuju-madars/566589-clanok.html
Kontroverzný zákon proti pedofílii rozdeľuje maďarskú spoločnosť
Zákon v prieskume podporilo 47 percent opýtaných, proti sa vyjadrilo 42 percent respondentov.
https://www.teraz.sk/zahranicie/kontroverzny-zakon-proti-pedofilii-ro/566259-clanok.html
Veľvyslanectvá v Maďarsku v otvorenom liste podporili komunitu LGBT
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-velvyslanectva-v-otvorenom/564898-clanok.html
Redaktor knihy pre deti o tolerovaní homosexuality opúšťa Maďarsko
https://www.teraz.sk/zahranicie/redaktor-knihy-pre-deti-o-tolerovani-ho/562622-clanok.html
Orbán rozpúta kultúrnu vojnu o sexuálnu výchovu detí
Referendom by získal späť radikálnych voličov
https://dennikn.sk/2483821/orban-rozputa-kulturnu-vojnu-o-sexualnu-vychovu-deti-referendom-by-ziskal-spat-radikalnych-volicov
Maďarsko je pre kontroverzný zákon ochotné neprijať financie EÚ
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-je-pre-kontroverzny-zakon-oc/565242-clanok.html
Maďarsko prišlo o 220 miliónov eur z grantov
Podotýkam, že sme po dlhom a komplexnom procese nedospeli k dohode, povedala nórska ministerka zahraničných vecí Ine Marie Eriksenová Söreidová.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-prislo-o-220-milionov-eur-z/564985-clanok.html
Eurokomisia spustila právne konanie voči Maďarsku a Poľsku
https://www.teraz.sk/zahranicie/brief-eurokomisia-spustila-pravne-kona/563082-clanok.html
Naozaj je Orbán ako Lukašenko?
Tri varovania maďarského novinára, aby sme neskončili ako oni:
https://dennikn.sk/2461262/naozaj-je-orban-ako-lukasenko-tri-varovania-madarskeho-novinara-aby-sme-neskoncili-ako-oni
„Orbán sa už správa ako habsburský pán“
- tvrdí Šéfredaktor týždenníka, ktorý odhalil luxusnú farmu rodiny maďarského premiéra:
https://dennikn.sk/2470315/sefredaktor-tyzdennika-ktory-odhalil-luxusnu-farmu-rodiny-madarskeho-premiera-orban-sa-uz-sprava-ako-habsbursky-pan
„Orbán futbalom priživuje víziu Veľkého Maďarska“
Ten úspech smrdí korupciou / S pribúdajúcimi gólmi rástla za posledných dvadsať rokov aj Orbánova politická sila. Tá je dnes závislá od vylepšovania imidžu inak bledej maďarskej reality prostredníctvom miliárd forintov, ktoré sú koncentrované v rukách Orbánovi blízkych oligarchov či na účtoch neprehľadných štátnych fondov.
https://dennikn.sk/2386684/ten-uspech-smrdi-korupciou-orban-futbalom-prizivuje-viziu-velkeho-madarska
Miklós Haraszti: Časy neobmedzenej vlády Orbána sa skončili
S Viktorom Orbánom bojoval spoločne za nové slobody v roku 1989, teraz stoja na opačných brehoch a patrí k jeho kritikom. Maďarský premiér si v súčasnosti posilňuje svoju pozíciu v inštitúciách a likviduje opozíciu cez mediálne impérium, v budúcoročných voľbách sa však pripravuje aj na prehru. O stave demokracie v Maďarsku, blížiacich sa voľbách do parlamentu a Orbánovom vplyve na inštitúcie hovorí v rozhovore pre SME maďarský disident, spisovateľ a univerzitný pedagóg Miklós Haraszti.
https://svet.sme.sk/c/22700012/haraszti-orban-je-svetovym-sampionom-cynizmu-veri-iba-moci.html
Kálmán Petőcz: Lesk a bieda slovensko-maďarských vzťahov
Obe strany vytesňujú na okraj verejného priestoru či dokonca za jeho rámec práve tých, ktorým na slovensko-maďarských vzťahoch naozaj záleží. Tých, ktorí to myslia úprimne, pre ktorých zlepšovanie slovensko-maďarských vzťahov nie je len rétorickým cvičením a naučenou frázou ako veľa iných prázdnych fráz, ale prežitou životnou skúsenosťou a hlbokým vnútorným presvedčením založeným na odborných znalostiach a na vízii presahujúcej plot najbližšieho humna.
https://dennikn.sk/2459425/lesk-a-bieda-slovensko-madarskych-vztahov
Szijjártó: V Maďarsku nikoho nesledovali pre jeho prácu či povolanie
https://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-v-madarsku-nikoho-nesledov/566208-clanok.html
V Budapešti protestovali v súvislosti so softvérom Pegasus
Demonštranti sa zišli pred budapeštianskym múzeom Dom teroru (Terror Háza), ktoré je venované pamiatke obetí nacizmu a komunizmu.
https://www.teraz.sk/zahranicie/v-budapesti-protestovali-v-suvislosti/565771-clanok.html
Fidesz bojkotoval zasadanie parlamentného výboru k softvéru Pegasus
https://www.teraz.sk/zahranicie/fidesz-bojkotoval-zasadanie-parlamentne/565586-clanok.html
Maďarská prokuratúra vyšetruje správy o údajnom špehovaní Pegasusom
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-prokuratura-vysetruje-spra/564796-clanok.html
Maďarská vláda poprela používanie softvéru na sledovanie novinárov
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-vlada-poprela-pouzivanie-s/563961-clanok.html
Guardian: Vláda Orbána údajne používala sledovací softvér na novinárov
Forenzná analýza niektorých mobilov ukázala, že Orbánova vláda využila v boji proti novinárom v Maďarsku novú zbraň - jeden z najinvazívnejších špionážnych softvérov na svete s názvom Pegasus.
https://www.teraz.sk/zahranicie/guardian-orbanova-vlada-udajne-pouz/563759-clanok.html
Sledovanie žurnalistov z celého sveta
Novinárom z Maďarska nepomohlo ani šifrovanie / Do telefónu vám na diaľku nainštalujú špionážny softvér a môžu čítať vaše správy, sledovať polohu, vidieť fotografie a dokonca zapnúť mikrofón a odpočúvať vás.
https://dennikn.sk/2473445/vlady-sledovali-novinarov-po-celom-svete-proti-skodlivemu-softveru-sa-nedalo-branit
Sledovaný novinár z Maďarska prišiel o súkromie
https://dennikn.sk/2476109/sledovany-novinar-z-madarska-chceli-byt-krok-predo-mnou-uplne-som-prisiel-o-sukromie
Predseda maďarského parlamentu Kövér by hlasoval proti vstupu do EÚ
https://www.teraz.sk/zahranicie/predseda-madarskeho-parlamentu-kover/562929-clanok.html
Maďarov rozdelila čínska univerzita
Komunistické hodnoty v srdci slobodnej Európy, obavy zo špionáže, netransparentných peňazí, korupcie a nebezpečnej dlhovej pasce. / Lukratívny pozemok na brehu Dunaja sa má stať domovom prvého európskeho kampusu prestížnej šanghajskej univerzity Fudan. Štýlový komplex moderných budov vzdelávacej inštitúcie znie navonok ako rozumná investícia do vzdelania a výskumu. Pod rúškom ušľachtilých zámerov sa však skrýva aj nebezpečenstvo dlhovej pasce, špionáže a silnejúceho vplyvu súpera, ktorý predstavuje pre európske spoločenstvo jednu z najväčších výziev súčasnosti aj budúcnosti.
https://focus.hnonline.sk/zahranicie/tema/857-madarov-rozdelila-cinska-univerzita
G. Karácsony vyzval CEU k návratu do Budapešti
Vláda premiéra Viktora Orbána v súčasnosti presadzuje zriadenie budapeštianskeho kampusu čínskej Univerzity Fu-tan, voči čomu sa zdvihla vlna odporu.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-starosta-karacsony-vyzval-ce/557776-clanok.html
V Maďarsku schválil zákon o zriadení nadácie čínskej univerzity
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-parlament-schvalil-zakon-o/556373-clanok.html
Maďarsko nedostane 200 miliónov eur z nórskych grantov
Maďarsko nedokázalo vybrať nezávislú organizáciu na prerozdeľovanie peňazí z grantov EHP a Nórska určených pre občiansku spoločnosť. Nebude ich môcť teda čerpať. Budapešť rozhodnutie kritizuje. Ide o doposiaľ najväčšie pozastavenie financií z týchto grantov členskému štátu Európskej únie. Maďarsko príde o 214,6 miliónov eur z Grantov EPH a Nórska. Informáciu potvrdil aj maďarský minister Gergely Gulyás.
https://euractiv.sk/section/spolocnost/news/madarsko-nedostane-200-milionov-eur-z-norskych-grantov/
Nezamestnanosť v Maďarsku mierne vzrástla
https://www.teraz.sk/ekonomika/socialne-nezamestnanost-v-madarsku-v/566110-clanok.html
Maďarská centrálna banka zvýšila kľúčové úrokové sadzby
https://www.teraz.sk/ekonomika/madarska-centralna-banka-zvysila-k/565928-clanok.html
Maďarskí leteckí dispečeri pripravovali štrajk, vláda im v tom zabránila
https://svet.sme.sk/c/22709738/madarski-letecki-dispeceri-pripravovali-strajk-vlada-im-v-tom-zabranila.html
Maďari stavajú diaľnicu M30, zmení to príjazd k štátnej hranici
Vodičov od Košíc navedie dopravné značenie.
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22710397/madari-stavaju-dialnicu-m30-zmeni-to-prijazd-k-statnej-hranici.html
Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku stúpa
https://ekonomika.sme.sk/c/22707445/pocet-cudzincov-pracujucich-na-slovensku-stupa.html
Výrobný závod Mercedes v maďarskom Kecskeméte odstavia na tri týždne
https://www.teraz.sk/ekonomika/vyrobny-zavod-mercedes-v-madarskom-k/565946-clanok.html
Predsedovia parlamentov V4 rokujú o stredoeurópskej identite
Stretnutie v Károlyiho kaštieli je prvou schôdzkou šéfov zákonodarných zborov v rámci aktuálneho ročného maďarského predsedníctva vo V4, ktoré 1. júla prevzalo Maďarsko od Poľska.
https://www.teraz.sk/slovensko/predsedovia-parlamentov-v4-rokuju-v-ma/563296-clanok.html
Na neformálnom stretnutí V4 v Komárome
Minister Ivan Korčok: Európska únia ani v kritických momentoch nemá alternatívu
https://www.mzv.sk/aktuality/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/minister-ivan-korcok-na-neformalnom-stretnuti-v4-v-madarskom-komarome-europska-unia-ani-v-kritickych-momentoch-nema-alternativu/10182
Migranti v Maďarsku napadli vojakov strážiacich hranice
https://www.teraz.sk/zahranicie/migranti-v-madarsku-napadli-vojakov-str/566219-clanok.html
Budapešť pozýva na bohatý program Medzinárodného eucharistického kongresu
https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2021-05/budapest-pozyva-na-bohaty-program-medzinarodeho-eucharistickeho.html
Pápež František na Slovensku
https://www.lumen.sk/aktualita/papez-frantisek-od-12-do-15-septembra-pricestuje-na-navstevu-slovenska.html#
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4088455704586708
Ako rozumieť návšteve pápeža Františka?
Prejav menej vrúcneho vzťahu k populisticko-cynickému vodcovi etnických Maďarov Viktorovi Orbánovi: Pápež pobudne v peštianskej časti maďarského hlavného mesta len čosi vyše šiestich hodín. Stretne sa s vládcami krajiny na neutrálnej pôde, v slávnej budove Múzea výtvarného umenia, a na blízkom Námestí hrdinov odslúži omšu.
https://komentare.sme.sk/c/22712521/iny-ako-reakcionarsky-katolicizmus-je-mozny-a-ziaduci.html
Ján Gábor: Maďarské elity si vytvorili fikciu, že Uhorsko = Maďarsko
Dlhoročný kariérny diplomat Ján Gábor, ktorý je spoluautor knihy o Trianonskej mierovej zmluve s názvom Život národa je večný, hovorí, že maďarská politika za sto rokov svoje strategické ciele vôbec nezmenila. „Mení sa len medzinárodný kontext a Budapešť tomu veľmi šikovne prispôsobuje taktiku,“ upozornil.
https://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/593626-jan-gabor-madarske-elity-si-vytvorili-fikciu-ze-uhorsko-madarsko/
Československo malo na mapách najprv iný tvar, siahalo až do Maďarska a Juhoslávie
https://plus.sme.sk/c/22702580/historik-roman-holec-na-vytvorenie-statu-neexistuje-ziadny-manual.html
Slovensko má ďalší zápis v Zozname svetového dedičstva UNESCO
Nomináciu predložilo Slovensko spoločne s Nemeckom a Rakúskom. Zapísaná bola lokalita Hranice Rímskej ríše - Dunajský Limes (západná časť), ktorej súčasťou sú aj dve národné kultúrne pamiatky na území SR.
https://domov.sme.sk/c/22711960/do-zoznamu-svetoveho-dedicstva-unesco-pribudli-rimske-hranicne-sidla-na-slovensku.html
Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku rozdelilo tohtoročné podpory
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/151-aktuality3/1500-kuratorium-vpn-zsm-rozdelilo-podpory-2021
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4105377079561237
Deň Slovákov v Maďarsku
Tardoš, 3. júla 2021 - http://www.oslovma.hu/Archiv/DSM21Tar.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4045569322208680
Archív DSM: https://www.facebook.com/oslovma/posts/3994986597266953
Slováci v Maďarsku oslávili svoj deň v Tardoši
3. júla 2021 - (tasr)
Po ročnej pauze spôsobenej koronavírusovou pandémiou 3. júla 2021 oslávili v severomaďarskej obci Tardoš Deň Slovákov v Maďarsku. Súčasťou podujatia, ktoré podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) a Úrad vlády Maďarska, bola aj ekumenická pobožnosť v rímskokatolíckom kostole, v rámci ktorej odovzdali vyznamenania Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) a na ktorej spoluúčinkovali sólisti Mládežníckeho dychového orchestra zo Slovenského Komlóša. V galaprograme sa predstavili regionálne kultúrne strediská Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Na Deň Slovákov v Maďarsku pricestoval aj predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip. „Deň Slovákov podľa mojej mienky predovšetkým znamená pre každého Slováka v Maďarsku obrovské spoločné stretnutie, lebo v každej dedinke a meste máme svoje slovenské dni, svoje slovenské programy, ale tento náš slovenský jarmok, keď sa zídeme zo všetkých kútov Maďarska, sa stretneme a sme spolu, hádam to je naozaj dôležitá akcia, naozaj dobré a výnimočné podujatie, lebo len tu sa dá stretnúť každého Slováka. Najmä teraz, keď sme už po poldruharočnej izolácii, je to o to cennejšie,” povedal pre TASR účastník osláv Ondrej Kiszely, ktorý je predsedom Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba. Podľa jeho slov plán bol pôvodne už vlani uskutočniť Deň Slovákov v Maďarsku na Tardoši, avšak prišla pandémia a toto každoročné podujatie vynechali. Ako spresnil, Valné zhromaždenie CSSM sa rozhodlo, že po postupnom uvoľňovaní epidemiologických opatrení sa deň Slovákov uskutoční tento rok na pôvodne plánovanom mieste. Na podujatie sa zaregistrovalo vyše 500 Slovákov, do Tardošu však prišiel takmer dvojnásobok. Podľa Kiszelya pred troma rokmi do Békešskej Čaby prišlo niekoľko tisíc návštevníkov. Súčasná pandemická situácia ešte podľa jeho slov vyvoláva v mnohých strach, aj preto je tá účasť nižšia. „Ja som optimista a verím, že o rok sa zase zídeme a budú nás tisíce,” dodal. Tardoš je obec v Maďarsku v Komárňansko-ostrihomskej župe v pohorí Gereče. Žije tam vyše 1600 obyvateľov. Dedina už v stredoveku prislúchala k majetku ostrihomského arcibiskupa. Pred rokom 1867 patrila ku Komárňanskej župe, neskôr sa zaradila do Ostrihomskej župy. Po r. 1725 pričinením arcibiskupa začali obec osídľovať Slováci katolíckeho vyznania.
Pocta Zoltánovi Bárkányimu Valkánovi
- spisovateľovi a publicistovi počas Dňa Slovákov v Maďarsku: predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip mu v Tardoši udelil medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4103202236445388
Za žriedlom slovenského nezabúdania do oslavného „mramorového“ dňa Slovákov v Maďarsku v Tardoši
Júl 2021 - (Ľudo Pomichal - facebook.com/SlovenskySvet)
Občas sa zazdá, že nostalgickí literáti, historici, nevraviac o skepsou až dezilúziou duchovne i osobnostne rozkolísaní neverci v schopnosť prežitia slovenčiny na perách ikstej generácie potomkov Slovače pod pravým brehom Dunaja, sťaby beznádejou ľútosti tlačili pred sebou bremeno Sizyfa. Symbolisti by sa dokonca utiekali až k antickému prímeru, keď nazlostený Zeus zariadil, aby zavrhnutého Sizyfa zahnal do beznádejného údelu v Tartare. Ani blúznivým pripodobením znásilňovať náhodný „strih” príbehu márnej lopoty mozoľov odtlačených v skale, ba ani ťažobu balvanu v duši, by nenaskicovala kontúry lokality lámania dejín či prítomnosť žitia v kameni. Hoci v súčasnej dynamike ozrutánskej faktografickej nedôslednosti by si nejeden zmýlil (a podobnosť názvov k tomu priam nabáda) starogrécky Tartar s pôsobivým zákutím Tardošu, obce v Maďarsku s odvekou slovenskou stopou. Lež - nie každý kameň je aj balvanom ťažiacim údel. A naopak - kresanie do kameňa v potu tváre vdychuje a formátuje zreteľný pôdorys tvorivej užitočnosti. Ba ešte viac: nádeje prežitia ba večnosti. Najmä - a práve to je onen náš symbolický až jemnocitný odtieň červene z Tvrdošu (lebo tak znie írečitý historický slovenský ekvivalent pre maďarský Tardos) zo známeho lomu v Komárňansko-ostrihomskej župe. Príjemnosť jedinečného a zajedno i nadčasového príbehu jedného z najväčších tardošských symbolov - červeného mramoru, v prvú júlovú sobotu v slávnostnom programe v poradí už 24. Dňa Slovákov v Maďarsku ako najsugestívnejšej a najvýznamnejšej celonárodnej manifestácie krehkej slovenskosti v domovskom štáte našej Slovače, sa s nadľahčenou nostalgiou a zároveň až nástojčivým hlásením sa k vlasti predkov - súčasnému Slovensku, symbolicky prepájal dokonca cez neďaleký Dunaj do tône listnáčov v bratislavskom Sade Janka Kráľa. Práve tu totiž už 21 rokov spočíva 4,5-tonový neopracovaný monolit z Tardošského lomu, ktorým si Slováci z Maďarska uctili a poctili domovinu svojich slovenských predkov. Kameň, ktorý v priestore korešponduje so sochou štúrovského básnika Janka Kráľa, vytvoril filozofickú synergiu a nikde sa nekončiaci oblúk hľadania i nachádzania identity, súdržnosti a vzájomnosti geneticky súzvučných Slovákov, nech by boli kdekoľvek roztrúsení v moderných štátnych útvaroch niekdajšieho Uhorska. V tomto duchu sa aj v prvú júlovú sobotu Slováci zo všetkých žúp a kútov domovského Maďarska, ale aj ich spolubratia a spolusestry z našej spoločnej otčiny, zo Slovenska, priblížili a stotožnili vo vrave v jazyku, ktorý nám je najvzácnejším a najprirodzenejším. Materinskou slovenčinou. Kedykoľvek a kdekoľvek sme ju začuli, prehovorili ňou a precítili aj počas sviatosti Slovákov v Tardoši, emotívne až intenzívne v pohladení duše každý z účastníkov nezabudnuteľných oslavných okamihov precítil hrdosť našej slovenskej esencie v pomyselnom dotyku jedinečného národného nezabúdania. Na korene, svojskosť, sebaidentifikáciu v symbolických pripomienkach k našim predkom. V súznení žriedla všetkého toho, čo môžeme definovať aj ako sebaúctu k vlastnej spoločnej histórii. V sebauvedomovaní sa v slovenskosti vo všetkých jej prejavoch. Preto sa raz a navždy zbavme tak často proklamovanej „dochvíľnosti” sizyfovskej viny. Ona sa predsa nedeje, ba ten balvan nás stále máta ako nadbytočná chiméra podceňovaného sebavedomia. Naopak! Čiňme veci v dennodennej, nielen slávnostnej snahe tak, aby sme spoločným úsilím, najmä však vlasteneckým príkladom a hrdosťou na našu slovenskosť oduševňovali aj generácie po nás. A, čo obzvlášť nadchlo, v samotnom Tardoši počas pestrosti sviatočných chvíľ boli desiatky, ba stovky mladých, ktorí, hoci v neľahkej „udržateľnosti“ v prispôsobení sa väčšinovému maďarskému národu, ale predsa „nelámu” jazyk, tradície i dedičstvo svojich slovenských predkov „cez koleno“. Naopak, s úsilím a odhodlaním aj organizovaná slovenská mlaď v Maďarsku s morálnou aj finančnou podporou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ale prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí aj kultúrno-duchovným primknutím sa k materskej domovine - Slovensku, je v rozhodností neochvejná ustáť pozíciu, aby sa slovenskosť v Maďarsku nielenže udržala, ale aj náležite zveľaďovala hoci o päťdesiat či ďalších tristo rokov! Aký je dotyk, prienik duchovnej a myšlienkovej pestrosti, ktorou sa túžime objať v slovenskosti? Ako pochopiť a uchopiť dar, ktorý nám dali do vienka predkovia, prarodičia, rodičia? Ako s ním v dobrom i menej prívetivom narábať, zžiť sa s jeho podstatou? Nože skúsme skúmavejšie vnímať jeho obsah, význam i posolstvo. Ako niečo, čo obsahuje jednotiacu i prijateľnú líniu pre nás všetkých. Uvedomujme si jej fenomén. Bez nej totiž vedomá poctivosť v slovenskosti nemôže byť - či si to niekto prizná, alebo nie. A práve slávnostné stretnutie v Tardoši nám dalo možnosť i nádej utvrdiť sa v týchto danostiach a zajedno i cnostiach v nás. Bez čo i len najmenšej pochybnosti, v čom ma utvrdili stretnutia a v chvate jednodňových osláv počas prvej júlovej soboty čo i len útržkovité debaty s desiatkami mojich priateľov - Slovákov zo všetkých žúp a kútov Maďarska - spod Pilíša, Budapešti, z dolnozemských bášt slovenskosti, akými sú historicky už stáročia Békešská Čaba, Sarvaš či Slovenský Komlóš. Ak teda budeme nie zúfať, ale úfať v tomto rozmere rozpoloženia našich emócií, nože si pripomeňme slovo po slove, obraz za obrazom a predtuchu za tušením, ktoré v básni Už oddávna zvečnil jedinečný poet spod Pilíša Alexander Kormoš: „Už oddávna žijeme tak, že zo dňa na deň dávame sľuby našim nociam a každú noc dávame sľuby našim dňom.” Učiňme teda zadosť všetkým našim, aj tým najsmelším a najtúžobnejším sľubom a zajedno i nádejam! Deň Slovákov v Tardoši sa v týchto i ďalších súvislostiach stal pre nás - tak Slovákov v Maďarsku, ako aj hostí, ktorí do čarovného kraja v Komárňansko-ostrihomskej župe, sťaby cez žblnkot neďalekého Dunaja, zavítali zo spoločnej domoviny všetkých Slovákov vo svete spod majestátu Tatier, viac ako neochvejnou motiváciou. Oddá sa veru v bázni slovenskosti s oddanosťou, odvahou a pokorným vlastenectvom zdedeným po predkoch tvárniť tak tardošský mramor, ako aj tatranskú žulu!
Státisíce Slovákov žijú v zahraničí. 5. júl je aj ich pamätný deň
5. júla 2021 - (sita)
Deň Slovákov žijúcich v zahraničí si Slovensko 5. júla pripomína od roku 1993, teda od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Podľa odhadu krajanov v Českej republike žije 350-tisíc až 400-tisíc, v Maďarsku 100-tisíc, v Rumunsku 25-tisíc a v Srbsku 35-tisíc až 42-tisíc Slovákov. Počet Slovákov žijúcich v Spojenom kráľovstve je asi 110-tisíc. Podľa dostupných údajov ÚSŽZ sa v USA usídlilo 750-tisíc Slovákov, v Španielsku 15-tisíc, v Írsku 22-tisíc alebo v Nemecku 80-tisíc. V Kanade sa počet odhaduje na 100-tisíc až 150-tisíc Slovákov. Skupiny krajanov možno nájsť aj na Cypre, na Islande, v Dánsku či v Austrálii. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) pozval pri príležitosti pamätného dňa všetkých krajanov na stretnutie pri základnom kameni potenciálneho Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Sade Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke. Ako úrad informoval na svojom webe, v rámci symbolickej pripomienky sa prítomným krajanom a hosťom prihovorí predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip. Súčasťou slávnosti je aj jeho kultúrna časť, v ktorej sa predstavia hudobníci, speváci a folkloristi z radov krajanov.
Heger si s Orbánom rozumie v otázkach Balkánu, migrácie i V4
29. júna 2021 - (tasr)
Predsedovia vlád Slovenska a Maďarska Eduard Heger a Viktor Orbán sa na rokovaniach v Budapešti 29. júna 2021 zhodli v otázkach eurointegrácie západného Balkánu, migrácie i spolupráce v rámci zoskupenia Vyšehradskej štvorky (V4). „V rozširovaní Európskej únie máme spoločné záujmy a chceme, aby Balkán dostal takú istú šancu, akú sme svojho času dostali aj my,” povedal Heger po schôdzke s Orbánom, s ktorým rokoval aj o bilaterálnych vzťahoch, európskej agende, ako aj o aktuálnej pandemickej situácii. Slovenský premiér vyjadril Maďarsku vďaku za pomoc počas koronavírusovej pandémie. „Pomohli ste nám tým, že ste nám poslali medikov, v čase, keď sme to potrebovali, pomohli ste nám aj ventilátormi, a toto sú veci, ktoré ukazujú na dobré susedské vzťahy,” podčiarkol. Predsedovia vlád sa zhodli na nutnosti robenia osvety v záujme dosiahnutia vyššej miery zaočkovanosti proti pandémii. Heger vyzdvihol vzájomné prepojenie infraštruktúry, vrátane energetickej a zdôraznil význam spolupráce v inovatívnom rozvoji týchto oblastí. O vzájomnom slovensko-maďarskom vzťahu slovenský premiér povedal, že ten je veľmi špecifický v tomto regióne. Zdôraznil, že chce byť premiérom všetkých občanov Slovenska a všetkých menšín, aby aj príslušníci menšín, vrátane maďarskej, sa na Slovensku „cítili ako doma”. „Vymieňali sme si skúsenosti, ako toto dosiahnuť,” dodal. Orbán označil Slovensko za významnú krajinu, ktorá je tretím najdôležitejším obchodným partnerom Maďarska po Nemecku a Rakúsku. Vyzdvihol, že vzájomné vzťahy nikdy neboli tak dobré ako teraz. Veľkým plánom je podľa slov Orbána prepojenie Budapešti, Bratislavy, Prahy a Varšavy vysokorýchlostnou železnicou. K otázke koronavírusovej pandémie maďarský premiér vyjadril nádej, že sa podarí obnoviť ekonomiky oboch krajín a dosiahnuť opäť spoločné úspechy. Hegera v rámci jeho prvej oficiálnej návštevy Maďarska vo funkcii premiéra prijal aj predseda maďarského parlamentu László Kövér. V závere návštevy sa slovenský premiér stretol s predstaviteľmi Slovákov žijúcich v Maďarsku.
Predseda vlády SR Eduard Heger sa stretol so zástupcami Slovákov v Maďarsku
29. júna 2021 - (tasr)
Predseda vlády SR Eduard Heger sa 29. júna 2021 v Budapešti - v závere jednodňovej oficiálnej návštevy Maďarska - stretol so zástupcami slovenskej menšiny v Maďarsku. S predsedníčkou Celoštátnej slovenskej samosprávy (CSSM) Alžbetou Hollerovou Račkovou a predsedníčkou Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženkou Egyedovou Baránekovou hovorili o vzdelávaní. „Myslím si, že vzdelávanie vôbec je základom rozvoja akejkoľvek spoločnosti. Ak chceme, aby aj to krajanstvo bolo v Maďarsku rozvíjané a podporované, musíme investovať do školstva,” povedal E. Heger. Podľa jeho slov sa na stretnutí so zástupcami slovenskej menšiny hovorilo o tom, akým spôsobom možno podporiť výučbu a učiteľov v Maďarsku, aby žiaci mohli mať živý kontakt s rečou, ktorá nesie tradíciu národa. Z predpoludňajšieho rozhovoru s maďarským premiérom Viktorom Orbánom Heger vyzdvihol tému cestovného ruchu, pričom podčiarkol potenciál prepojenia Bratislavy s Budapešťou po Dunaji. „Myslím si, že zapojením celého regiónu, vrátane Viedne či Prahy, by sme mohli ponúknuť veľmi zaujímavú destináciu na turizmus, kde by sme chceli ponúknuť prenocovanie v každej krajine, tým pádom by sme mohli všetci z toho benefitovať,” dodal.
E. Heger podporil krajanov v Maďarsku v ich úsilí rozvíjať slovenskosť
29. júna 2021 - (Ľ. Pomichal / uszz.sk)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4032077903557822
Dôležitosť zachovania a rozvíjania materinského jazyka ako základného atribútu identity slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku zdôraznil v utorok 29. júna 2021 popoludní počas svojho krátkeho stretnutia s kľúčovými predstaviteľmi Slovákov v Maďarsku v závere svojej jednodňovej oficiálnej návštevy krajiny nášho južného suseda Eduard Heger, predseda vlády Slovenskej republiky. Na pôde Veľvyslanectva SR v Maďarsku zotrval s krajanmi po predchádzajúcich rokovaniach s premiérom Maďarska Viktorom Orbánom a predsedom Parlamentu Maďarska Lászlóm Kövérom. Pred rozhovorom s predsedníčkami Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) a Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) sa Eduard Heger pozdravil aj s Milanom Jánom Pilipom, predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), ktorý je na týždňovej pracovnej návšteve v Maďarsku, kde sa oboznamuje s prostrediami slovenskej národnostnej menšiny v kľúčových regiónoch, župách a mestách, v ktorých sa sústreďuje spoločensko-kultúrne a vzdelávacie dianie Slovákov v Maďarsku z aspektu ich snáh o zotrvanie v slovenskosti.
Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka CSSM, ako aj Ruženka Egyedová Baráneková, predsedníčka ZSM, sa zhodne vyjadrili o tom, že počas ich debaty s Eduardom Hegerom bola hlavnou témou problematika vzdelávania najmladšej generácie Slovákov v Maďarsku v slovenskom jazyku. Vysoko vyzdvihol snahu organizácií, inštitúcií, najmä však škôl podieľajúcich sa na zachovaní a rozvíjaní slovenskosti v Maďarsku ich úsilie skvalitniť národný život slovenskej menšiny v tom rozmere, aby sa akcentovala jeho vzdelanostná zložka. Eduard Heger pripomenul, že slovenská reč bola a stále zostáva určujúcim znakovým faktorom identifikovania sa Slovákov v Maďarska a ich hlásenia sa k svojej materskej krajine. V tomto duchu podčiarkol aj význam problematiky kvality výučby slovenského jazyka v piatich školách v gescii CSSM (Budapešť, Békešská Čaba, Sarvaš, Slovenský Komlóš, Nové Mesto pod Šiatrom) a zohľadnenie profilácie pedagogických zborov, ktoré v nich pôsobia. Slovenská republika, podľa slov Eduarda Hegera, má túto tému v kontexte života a aktivít slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku na zreteli, a teda vníma dôležitosť riešenia dlhodobo neriešeného problému - zvýšenia počtu hosťujúcich učiteľov zo Slovenska (v gescii rezortu školstva SR) v slovenských školách v Maďarsku.
Milan Ján Pilip svoj druhý pracovný deň oboznamovacej cesty v prostrediach Slovákov v Maďarsku začal v utorok v Budapešti obhliadkou niekdajšieho kostola slovenských budapeštianskych evanjelikov na Rákócziho triede v Budapešti. Významný objekt, o ktorý sa zaslúžili v 19. storočí Slováci žijúci v Budapešti, a ktorý po rekonštrukcii bude slúžiť na spoločensko-kultúrne účely Slovákov a ktorý bol predmetom zmluvy (SR v rámci dotačného fondu ÚSŽZ podporí rekonštrukčné práce na objekte sumou 2 miliónov eur), v pondelok 28. júna predseda ÚSŽZ podpísal spoločne s Alžbetou Hollerovou Račkovou, citlivo vnímajú Slováci v Maďarsku aj ako symbolický aspekt zadosťučinenia významnej historickej slovenskej stopy v Budapešti.
Predsedníčka CSSM, ktorá podrobným výkladom procesu jednotlivých fáz rekonštrukcie kostola (celková plocha 2300 metrov štvorcových) zasadeného v urbanisticky netypickom obkľúčení verejných budov s bytovým fondom, ozrejmila náročnosť navrátenia celého objektu do želateľnej funkčnosti, vyjadrila o. i. aj spoločnú vôľu všetkých - nielen budapeštianskych Slovákov, aby sa duch slovenskosti premostený stáročiami stal v tejto emblematickej budove kostola po jej znovuotvorení Slovákmi (predpokladá sa tak v rokoch 2023-2024) okrem naplnenia túžby generácií Slovákov v Maďarsku aj nepochybne dôležitým mobilizačným faktorom pozitívne pôsobiacim na úsilie našich krajanov pod pravým brehom Dunaja zotrvať v slovenskosti. (O prezentácii, histórii, ako aj novej funkčnosti bývalého evanjelického kostola Slovákov v Budapešti na Rákócziho triede prinesieme podrobnejšiu reportáž na portáli Slovenské zahraničie.)
Predpoludním sa v knižnici Slovenskej materskej školy, základnej školy, gymnázia a kolégia v Budapešti stretol Milan Ján Pilip v neformálnej besede s predstaviteľmi kľúčových organizácií, inštitúcií a občianskych združení Slovákov v Maďarsku. Za účasti predsedníčky CSSM Alžbety Hollerovej Račkovej ho informovali o ich činnosti, aktivitách, ale aj o ich inštitucionálnom mieste v systéme vzťahov a poslania v rámci udržania a rozvíjania slovenskosti v Maďarsku v jej tematicko-obsahovej viacrozmernosti.
So svojimi myšlienkami, podnetmi a skúsenosťami z oblasti vplývania týchto organizácií na pozitívne usmerňovanie národného pohybu Slovákov v Maďarsku sa postupne v priebehu debaty vyjadrili Monika Szabová - zástupkyňa predsedníčky CSSM (zároveň aj v mene Zväzu Slovákov v Maďarsku, najväčšieho a najstaršieho občianskeho združenia Slovákov v Maďarsku), Ondrej Horváth - zástupca predsedníčky CSSM (Slovenský spolok Identita), František Zelman - zástupca predsedníčky CSSM (Únia slovenských organizácií v Maďarsku), Bence Szeljak - Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku, Matej Šipický - predseda Kuratória Verejno-prospešnej nadácie ZSM, Imrich Fuhl - tajomník VPN ZSM a konateľ neziskovej organizácie SlovakUm (okrem iného vydáva aj týždenník Ľudové noviny) a Júlia Szabová Marloková - riaditeľka slovenskej školy v Budapešti.
Predseda ÚSŽZ poctil svojou návštevou aj redakciu týždenníka Slovákov Ľudové noviny, kde sa oboznámil nielen s redaktormi, históriou, výzvami a aktivitami neveľkej redakcie (v jej čele stojí Eva Fábiánová), ale aj v prítomnosti vedúcej redaktorky slovenskej redakcie verejnoprávnej Maďarskej televízie (MTV) Zuzany Antalovej s problematikou televízneho a rozhlasového vysielania v Segedíne a Budapešti (publicistický TV-formát týždennej relácie Domovina v programe Duna-TV, 2-hodinový vysielací blok v slovenskom jazyku v rozhlase v Segedíne).
Pred vrcholom druhého dňa návštevy M. J. Pilipa v prostrediach Slovákov v Budapešti - stretnutím s budapeštianskymi Slovákmi v XIII. obvode - predseda ÚSŽZ a dlhoročná krajanská aktivistka, kultúrna pracovníčka a viac ako dve desaťročia aj predsedníčka Slovenskej samosprávy XIII. obvodu Budapešti Zuzana Hollósyová, ako aj jej zástupkyňa Eva Fábiánová, si uctili pamiatku Slovákov, ktorí pred niekoľkými storočiami významne ovplyvňovali architektonicko-stavebnú tvár, ale aj duchovný rozmer Budapešti, položili upomienkové vence k pamätnej tabuli venovanej liptovským a oravským pltníkom na dome na Pltníckej ulici (Tutaj utca) v XIII. budapeštianskom obvode. V ďalšom priebehu horúceho júnového večera zotrval M. J. Pilip v neformálnej besede so Slovákmi z tohto obvodu, pričom o nádhernú kultúrna súčasť na slovenskej pôde Domu národnostných menšín sa postaral aj slovenský Spevácky zbor Ozvena.
Pracovná cesta Milana Jána Pilipa v prostrediach Slovákov v Maďarsku pokračuje v stredu 30. júna návštevami významných miest so silným slovenským posolstvom aj v historickom kontexte na slovenskej Dolnej zemi v Maďarsku - v Sarvaši a Békešskej Čabe.
S predsedom ÚSŽZ v Mlynkoch
Zábery zo stretnutia predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milana Jána Pilipa s miestnymi slovenskými aktivistami v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch 2. júla 2021
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4040339032731709
Predseda ÚSŽZ navštívil krajanov v Maďarsku
https://skrsi.rtvs.sk/clanky/slovaci-vo-svete/262643/predseda-uszz-navstivil-krajanov-v-madarsku
Deň Slovákov v Maďarsku (RSI-audio)
https://skrsi.rtvs.sk/clanky/slovaci-vo-svete/262526/den-slovakov-v-madarsku
Príbeh úhlavného nepriateľa Slovákov Bélu Grünwalda
Nacionalistický ľudožrút alebo vzdelaný kozmopolita? / Ako dieťa rozprával po slovensky a po nemecky, neskôr sa z neho stal mimoriadne vzdelaný právnik, ale preslávil sa ako hlavný ideológ maďarizácie, ktorý stál za zatvorením troch slovenských gymnázií a Matice slovenskej. / Protislovenskú politiku Bélu Grünwalda, známeho ideológa maďarizácie z 19. storočia, motivovali aj osobné útoky proti nemu v slovenskej tlači, vraví historik József Demmel.
https://dennikn.sk/2390173/nacionalisticky-ludozrut-alebo-vzdelany-kozmopolita-pribeh-uhlavneho-nepriatela-slovakov-belu-grunwalda-je-ovela-zlozitejsi-tvrdi-historik-jozsef-demmel
Slovanský obzor, nové matičné periodikum
stmeľujúce aktuálne horizonty slovanského sveta / Matica slovenská prichádza do virtuálneho priestoru s novou elektronickou platformou časopisu venovaného svetu slovanských matíc a inštitúcií a Slovákov žijúcich v zahraničí s príznačným názvom Slovanský obzor. IV. kongres matíc slovanských národov a inštitúcií, ktorý v roku 2019 Matica slovenská usporiadala v Martine, prijal závery, medzi ktorými bol i návrh na vydávanie elektronického informačného spravodajcu, ktorý by prepájal slovanský svet a vzájomne informoval.
https://matica.sk/slovansky-obzor-nove-maticne-periodikum-stmelujuce-aktualne-horizonty-slovanskeho-sveta/
Prvé číslo Slovanského obzoru
v slovenskom (http://www.oslovma.hu/Archiv/Slovansky-obzor.pdf), anglickom a ruskom jazyku: https://matica.sk/slovansky-obzor/
Ostrov - Mesto RAB v Chorvátsku
https://www.ostrovrab.sk/
https://www.facebook.com/imro.fuhl/posts/4181284688586170
Ruiny kaštieľa Meszlény patria medzi kultúrne pamiatky
Kaštieľ sa nachádza v Maďarsku v meste Velence. Ako sa narába s touto pamiatkou?
https://hashtag.zoznam.sk/urbex-opusteny-kastiel-v-madarsku/
Zomrel dramatik a humorista Milan Lasica
Vo veku 81rokov odišla do neba legenda slovenského humoru
https://www.vtedy.sk/Zomrel%20dramatik%20a%20humorista%20Milan%20Lasica
oSlovMa-Knižnica
Čítanie ešte nikdy nikomu nezaškodilo / Zadarmo, ale nie nadarmo / Čítajte a rozširujte
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=oslovma&set=a.552107664888214
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4108216422610636
Miloš Marek: Národnosti Uhorska
http://www.oslovma.hu/Archiv/UhorNarM.pdf
Po stopách Slováků ve východní Evropě
Polsko, Ukrajina, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvatsko a Černá Hora
http://www.oslovma.hu/Archiv/SloVychE.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4116032885162323
V Budapešti podpísali zmluvu k financovaniu obnovy kostola Slovákov
28. júna 2021 - (tasr)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4027394164026196
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4029225213843091
Dotačnú zmluvu o spolufinancovaní projektu rekonštrukcie budovy bývalého evanjelického kostola na Rákócziho triede v Budapešti medzi Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) a Celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku (CSSM) podpísali 28. júna 2021 v maďarskom hlavnom meste. „Ide hádam o jedinú takú budovu v Budapešti, o ktorej sa dá jednoznačne povedať, že ju postavili Slováci a pre Slovákov. Preto bolo pre nás dôležité, aby po tých pohnutých rokoch, ktoré nastali, po zmene spoločenského zriadenia, a keď táto budova slúžila rôznym nedôstojným účelom, vlastne uspokojivým riešením bude to, keď sa nejakým spôsobom opäť dostane do rúk slovenskej komunity a bude jej slúžiť,” povedala predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková, ktorá ocenila veľkorysú pomoc maďarskej vlády. Štátny tajomník úradu vlády zodpovedný pre vzťahy s cirkvami a národnosťami Miklós Soltész podčiarkol, že najvyšší predstavitelia Maďarska a Slovenska vyjadrili podporu myšlienke napomáhať národnostným menšinám v oboch krajinách. „Dnešný akt podpísania podpory a celý rad rozhodnutí poslúži životu Slovákov žijúcich v Maďarsku, ako aj Maďarom žijúcim na Slovensku,” dodal. Podľa slov predsedu ÚSŽZ Milana Jána Pilipa aktuálne slovensko-maďarské vzťahy sú nadštandardne dobré. Ocenil, že obe krajiny považujú menšiny žijúce na ich území, ich národnú, kultúrnu a jazykovú rozmanitosť hodnotu za bohatstvo. „Maďarská vláda vynaložila nemalé finančné prostriedky na to, aby kúpila tento kostol. Nie je tomu ešte koniec, spolu so slovenskou vládou sa chystajú vložiť ďalšie finančné prostriedky na to, aby sa tento kostol mohol zrekonštruovať a oživiť,” povedal Pilip. V posledných januárových dňoch prevzala Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) budovu bývalého slovenského evanjelického kostola na Rákócziho triede v Budapešti. 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 vtedajší predseda slovenskej vlády Igor Matovič počas vlaňajšej júnovej návštevy Budapešti.
Predseda ÚSŽZ na týždňovej pracovnej ceste v Maďarsku
28. júna 2021 - (Ľudo Pomichal - uszz.sk)
https://www.uszz.sk/zmluva-medzi-uszz-a-cssm-vo-vyske-2-mil-eur-na-rekonstrukciu-byvaleho-kostola-budapestianskych-evanjelikov-ozivotvori-slovenskost-krajanov-v-madarsku/
Prvý deň týždňovej zahraničnej pracovnej cesty Milana Jána Pilipa, predsedu ÚSŽZ, sa začal 28. júna 2021 v Budapešti v ranných hodinách stretnutím s Pavlom Hamžíkom, veľvyslancom Slovenskej republiky v Maďarsku, s ktorým diskutoval najmä o možnostiach posilnenia výučby slovenského jazyka v piatich slovenských základných školách (Budapešť, Békešská Čaba, Sarvaš, Slovenský Komlóš, Nové Mesto pod Šiatrom) a dvoch gymnáziách (Budapešť a Békešská Čaba) v pôsobnosti Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.
Problematika zabezpečenia väčšieho počtu hosťujúcich učiteľov zo Slovenska je už dlhodobejšia, čo odznelo aj v popoludňajších hodinách programu M. J. Pilipa, ktorý v sprievode A. Hollerovej Račkovej navštívil Slovenskú materskú a základnú školu, gymnázium a kolégium v Budapešti, ktorá pred dvoma rokmi slávila už 70 rokov svojej činnosti. Na stretnutí s riaditeľkou školy Júliou Szabóovou Marlokovou a po prezentácii veľkorysých priestorov budovy školy (v roku 2022 si pripomenie už tretie desaťročie svojej činnosti na ulici Lomb), ako aj oboznámením sa s efektom finančnej podpory z ÚSŽZ v rámci jeho dotačného systému, priblížila J. Szabóová Marloková činnosť a úspechy žiakov školy pred auditóriom jej pedagogického zboru.
Veľmi podnetnou a prínosnou bola aj návšteva historickej budovy Parlamentu Maďarska, počas ktorej Anton Paulik, parlamentný hovorca slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku, oboznámil Milana Jána Pilipa s činnosťou, systémom a dosahom práce v prospech súžitia domovského väčšinového národa s celkom 13 zákonne uznanými národnostnými menšinami v Maďarsku.
X
V utorok 29. júna absolvuje M. J. Pilip v budapeštianskej časti svojej pracovnej cesty v prostrediach Slovákov v Maďarsku obhliadku priestorov objektu bývalého kostola budapeštianskych slovenských evanjelikov na Rákócziho triede, za „okrúhlym stolom“ sa zoznámi počas rokovania s kľúčovými predstaviteľmi inštitucionálneho, kultúrneho a spoločenského života Slovákov v Maďarsku, s ktorými sa následne spoločne stretne popoludní na pôde Veľvyslanectva SR s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom počas jeho oficiálnej jednodňovej návštevy Maďarska. V podvečernej časti programu zavíta predseda ÚSŽZ do redakcie týždenníka Slovákov v Maďarsku Ľudové noviny a s aktivitami, životom i kultúrnou prezentáciou budapeštianskych Slovákov sa oboznámi v Dome národnostných menšín, v ktorom sídli aj Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti.
Zmení Maďarsko Európsku úniu, alebo sa EÚ zbaví Maďarska?
- Až do takejto polohy sa dostal najnovší spor Bruselu s Viktorom Orbánom. Únia a Orbán sú už dlhodobo na nože. Viaceré západné štáty vyčítajú maďarskému premiérovi autoritársky štýl vládnutia, pri ktorom obmedzuje pluralitu médií, akademické slobody či mimovládne organizácie. / Orbán vedie s Bruselom studenú vojnu / Ursule von der Leyenovej došla trpezlivosť, pohrozila Maďarsku
https://www.cas.sk/cl/1003185/2546549/orban-vedie-s-bruselom-studenu-vojnu-ursule-von-der-leyenovej-dosla-trpezlivost-pohrozila-madarsku
Liberáli vyzvali eurokomisiu, aby neschválila Maďarsku plán obnovy
Signatári listu zdôraznili, že účinný systém boja proti podvodom je jedným z kritérií prístupu k zdrojom ozdravného fondu, čo je uvedené aj v nariadení o RRF.
https://www.teraz.sk/zahranicie/liberali-vyzvali-eurokomisiu-aby-nesch/559459-clanok.html
Merkelová vníma odlišnú víziu Maďarska o EÚ ako vážny problém
Budapešti hrozí právne konanie Európskej komisie, ktorá ho môže začať pre porušenie povinnosti, čo môže viesť až k postúpeniu veci Súdnemu dvoru EÚ a k uplatneniu sankcií.
https://www.teraz.sk/zahranicie/merkelova-vnima-odlisnu-viziu-mada/558951-clanok.html
UEFA začala vyšetrovať fanúšikov Maďarska za homofóbne pokriky
Maďarských fanúšikov už vyšetrovali aj po zápase s Francúzskom. Na niektorých francúzskych hráčov údajne kričali rasistické pokriky.
https://www.teraz.sk/sport/uefa-zacala-vysetrovat-fanusikov-ma/558805-clanok.html
Orbán bol pre sporný homofóbny zákon na summite EÚ terčom kritiky
Návrh zákona, ktorý už odobril maďarský parlament a podpísal prezident krajiny, vyústil do podpisovej iniciatívy, pod ktorú sa podpísali lídri 17 členských štátov EÚ.
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-bol-pre-sporny-homofobny-zakon/558784-clanok.html
Holandský premiér: Maďarsko s kontroverzným zákonom nepatrí do EÚ
Ostro kritizovaný zákon o ochrane pred pedofíliou, ktorý maďarský parlament schválil 15. júna, bol rôznymi pozmeňujúcimi návrhmi rozšírený aj o zákaz propagácie sexuálnych menšín medzi mladými ľuďmi.
https://www.teraz.sk/zahranicie/holandsky-premier-madarsko-s-kontrov/558630-clanok.html
Guterres: Akákoľvek diskriminácia LGBTIQ+ ľudí je neprijateľná
„Diskriminácia nie je akceptovateľná za žiadnych okolností a akákoľvek diskriminácia LGBTI+ ľudí je v dnešnej modernej spoločnosti neprijateľná...“
https://www.teraz.sk/zahranicie/guterres-akakolvek-diskriminacia-lgb/558609-clanok.html
Orbán: Prijali sme zákon na ochranu práv detí, nie proti homosexuálom
„Ja som bojovníkom za práva homosexuálov. Tento zákon však nie je o nich, ale o právach detí a rodičov...“
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-prijali-sme-zakon-na-ochranu-de/558567-clanok.html
Lídri EÚ podporili LGBTIQ komunitu po prijatí maďarského zákona
Vyjadrili poľutovanie nad „hrozbami voči základným právam, a najmä proti (porušovaniu) zásady nediskriminácie na základe sexuálnej orientácie“.
https://www.teraz.sk/zahranicie/vacsina-lidrov-eu-podporila-lgbtiq/558564-clanok.html
EK pohrozila Maďarsku právnym konaním pre kauzu frekvencie Klubrádia
Maďarská mediálna rada (NMHH) 11. marca uzatvorila výberové konanie na rozhlasovú frekvenciu FM 92,9 bez víťaza.
https://www.teraz.sk/zahranicie/ek-pohrozila-madarsku-pravnym-konanim/555008-clanok.html
Gyurcsány odkázal Orbánovi, že voľby prehrá
Expremiér okrem iného pripomenul, že vládny Fidesz namiesto obnovy nemocníc stavia futbalové štadióny a z verejného obstarávania podporuje Orbánovho priateľa.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-gyurcsany-odkazal-orbanovi/556949-clanok.html
Z. Čaputová a J. Áder sa stretli pri zrekonštruovanom kaštieli v Borši
19. júna 2021 - (tasr)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4005446379554308
Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a jej maďarský kolega János Áder sa 19. júna 2021 stretli pri slávnostnom otvorení zrekonštruovaného Rákócziho kaštieľa v obci Borša v okrese Trebišov. Na projekte spolupracovali obe krajiny. Slovenská hlava štátu poďakovala Áderovi za osobný vklad a spoluprácu Maďarska pri tomto diele. „Okrem toho, že bolo obnovené dielo veľkej architektonickej a historickej hodnoty, je to aj symbol, ktorý má pre nás veľkú pridanú hodnotu. Ide o symbol toho, že dlhá, stáročia trvajúca spoločná minulosť nás nemusí rozdeľovať, ale naopak mala by nás - ako susedské členské štáty Európskej únie - spájať,“ povedala vo svojom príhovore. Verí, že sa kaštieľ stane miestom, ktoré bude bohato navštevované a v jeho priestoroch sa uskutoční množstvo podujatí, ktoré posilnia dobré a priateľské vzťahy medzi týmito dvomi národmi a krajinami. Považuje za potrebné spolu si pripomínať historické osobnosti a významné udalosti spoločných dejín. Dodala, že obe krajiny sú súčasťou európskeho spoločenstva, v ktorom sú oveľa dôležitejšie hodnoty, spájajúce členské štáty, ako hranice. Pripomenula, že pred ôsmimi rokmi sa vtedajší slovenský prezident Ivan Gašparovič a prezident Maďarska János Áder dohodli na podpore tohto spoločného projektu. Rekonštrukcia schátranej budovy, ktorá sa začala v roku 2018, stála zhruba 8,7 milióna eur. „Finančný príspevok Slovenska bol naozaj minimálny, boli tam peniaze Európskej únie, tou masívnou časťou prispela práve maďarská strana. Slovenská strana bola nápomocná, pokiaľ išlo o vybavovanie vecí a povolení. Je to ale zároveň dôležitý apel aj na to, aby sme si vážili naše pamiatky a investovali do nich,“ dodala. Ako uviedol maďarský prezident, k znovuzrodeniu kaštieľa došlo vďaka mnohým rokovaniam, vzájomným dohodám, prácam s cezhraničným presahom, obetavosti a spoločnej vôli dvoch krajín. „My, Slováci a Maďari, sme spolu obnovili niečo, čo by si už dávnejšie zaslúžilo väčšiu pozornosť. Je našou spoločnou zodpovednosťou, aby skrášlený kaštieľ naplnil svoje poslanie a bol miestom, kde sa minulosť stretáva s prítomnosťou,“ povedal. Kaštieľ je známy tým, že sa v ňom narodil František Rákóczi II. (1676 - 1735), sedmohradské knieža a vodca posledného protihabsburského stavovského povstania. Nachádza sa v ňom stála výstava, hotel, reštaurácia a mnoho turistických atrakcií ako escape room, miestnosť virtuálnej reality a 360-stupňové panoramatické premietanie. „Je tu veľa noviniek, ktoré doteraz neboli sprístupnené. Ide o veľmi modernú výstavu na 1000 metroch štvorcových. Keď ňou človek prejde, vie sa zoznámiť nielen so životom kniežaťa, ale tiež s obdobím, v ktorom sa narodil, aká bola Európa vtedy a ako ľudia žili,“ povedala pre TASR odborná vedúca inštitúcie Zsuzsana Nagy s tým, že kaštieľ bude pre verejnosť sprístupnený od nedele (20. 6.). Program obnovy tejto renesančnej pamiatky realizovala nezisková organizácia II. Rákóczi Ferenc. Založili ju obec Borša s maďarskou Nadáciou Lászlóa Telekiho. Starostka Borše Anna Tünde Vargová dúfa, že obnovená pamiatka bude prospešná pre celý región a pomôže rozvoju turizmu.
Archív: https://www.facebook.com/oslovma/posts/4005446379554308
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1082383288527313
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3647971805301769
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2112352695530362
V Maďarsku namerali 40 stupňov Celzia, padlo niekoľko rekordov
https://www.teraz.sk/pocasie/v-madarsku-namerali-40-stupnov-celzia/558665-clanok.html
Pred Dňom Slovákov žijúcich v zahraničí
5. júla 2021 tradičná pripomienka v Sade Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke
https://www.uszz.sk/den-slovakov-zijucich-v-zahranici-5-jula-2021-krajanov-pozyvame-na-pripomienku-do-sadu-janka-krala-v-bratislave-petrzalke/
Archív: http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/183-archiv-politika/807-sviatok-zahraninch-slovakov-v-bratislave
Starostlivosť o Slovákov žijúcich v zahraničí
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/dokumenty/178-dokumenty3/824-starostlivos-o-slovakov-ijucich-v-zahranii
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4017393358359610
Dni Slovákov v Maďarsku (Archív)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3013192928779663
Prípravy na Deň Slovákov v Maďarsku v Tardoši
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3994998707265742
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/29617-za-ali-sa-pripravy-na-de-slovakov-v-ma-arsku-v-tardo-i
Za žriedlom slovenského nezabúdania do „mramorového dňa“ v Tardoši
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3969125206519759
S predsedom ÚSŽZ o Zväze a VPN ZSM
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3985954811503465
9. júna 2021 - (Ľudo Pomichal)
Predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) Ruženka Egyedová Baráneková a tajomník Verejnoprospešnej nadácie ZSM Imrich Fuhl priblížili predsedovi Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milanovi Jánovi Pilipovi projekty podporujúce slovenskosť mladej generácie. / Zväz, ktorý o dva roky oslávi 75-ročné jubileum, je najväčším občianskym združením Slovákov v Maďarsku, ktoré vo viac ako 70 mestách a obciach všetkých žúp krajiny, v ktorých žije vo väčšom či menšom počte slovenská národnostná menšina, registruje v súčasnosti do tritisíc svojich členov. O tom, čo ich spája, akými aktivitami žijú, najmä však o principiálnom programovom a cielenom prístupe k zachovaniu slovenského jazyka a zajedno aj zvýšenie prirodzeného záujmu mladej generácie rozvíjať slovenskosť v duchu tradície ich predkov, rokovali 9. júna 2021 na pôde ÚSŽZ jeho predseda Milan Ján Pilip s predsedníčkou ZSM Ruženkou Egyedovou Baránekovou a tajomníkom Verejnoprospešnej nadácie ZSM Imrichom Fuhlom. / Predsedníčka ZSM R. Egyedová Baráneková informovala predsedu ÚSŽZ, že po vlaňajšku, ktorý negatívne poznačil mnohostrannú činnosť miestnych organizácií ZSM, ale aj znemožnil pravidelné a hojne navštevované kultúrne podujatia na celoštátnej úrovni (koncom augusta sa v obci Banka v Novohradskej župe uskutočnil iba 24. ročník Celoštátneho slovenského folklórneho festivalu), sa tento rok predsa len, najmä s postupným uvoľňovaním vyvíja nádejnejšie. V tomto kontexte pripomenula najmä úsilie - hoci často aj v dištančnom formáte - zachovať najmä tvorivé súťaže pre školskú mládež, teda pre slovenské deti v národnostných školách a najmä v školách, ktoré vzdelávajú nové generácie Slovače v Maďarsku v piatich slovenských základných školách a dvoch gymnáziách v pôsobnosti Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (súťaž pre deti a mládež Slovenské spievanky a veršovačky, súťažnú prehliadku speváckych a folklórnych skupín Slovenský škovránok). / Milan Ján Pilip sa v debate zaujímal okrem iného aj o tematiku, obsah a objektívne zhodnocovanie projektov z každoročne udeľovanej sumy na podporu Slovákov v Maďarsku vo výške 99 581,76 €, poberateľom ktorej je Verejnoprospešná nadácia ZSM (VPN v súčasnosti vedie Dr. Matej Šipický). Vláda Slovenskej republiky prostredníctvom ÚSŽZ spomínanú finančnú čiastku pre VPN ZSM vníma ako súčasť štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí na realizáciu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z roku 2003. / Ako podotkol I. Fuhl, VPN ZSM v roku 2020 kvôli pandémii koronavírusu a zmrazeniu sociálnych kontaktov nasmerovalo značnú časť podpory na technicko-výučbové vybavenie škôl, v ktorých sa vyučuje slovenčina. V tomto roku, keďže zatiaľ sa od júna vyvíja situácia priaznivo, vo VPN ZSM veria, že sa po nútenej pauze podarí na jeseň uskutočniť už 15 rokov trvajúci výnimočný projekt Spoznaj svoje korene - Školu v prírode na Slovensku neďaleko Brezna. Počas piatich turnusoch sa v mesiacoch september - október zúčastňuje na vzdelávaco-poznávacom programe v prírodnom prostredí každoročne celkom 300 slovenských detí z Maďarska. Prirodzene, značnú časť bezmála 100-tisícovej dotácie - okrem organizácie spomínaného jedinečného projektu s úzkou súčinnosťou s pedagógmi - slovenčinármi, ako aj animátormi programov zo Slovenska podnecujúcich u školskej mládeže našich krajanov z Maďarska okrem jazykového a poznávacieho aspektu aj emotívny záujem o domovinu ich predkov, venuje VPN ZSM na projekty podporujúce kultúrno-vzdelávacie aktivity Slovákov v Maďarsku práve s akcentom na najmladšie generácie. / V závere stretnutia, okrem ďalších informácií o dianí v prostrediach Slovákov v Maďarsku, ktoré pozitívne ovplyvňuje svojim organizátorským úsilím aj ZSM, Ruženka Egyedová Baráneková venovala Milanovi Jánovi Pilipovi reprezentatívnu publikáciu Svadobné kroje Slovákov v Maďarsku. V plnofarebnej obrazovej knihe s pridanou hodnotou archívnych svadobných fotografií sú zobrazené mladé dvojice v tradičných svadobných krojoch Slovákov v Maďarsku - od Zemplína cez Novohrad a Pilíš, oblastí Budapeštianskej a ďalších žúp až po bohatú a rozmanitú oblasť slovenskej Dolnej zeme v Maďarsku s takými odvekými centrami, akými boli a dodnes sú Békešská Čaba či Slovenský Komlóš. Kniha (bola vydaná v roku 2017) je potvrdením skvelej slovensko-maďarskej spolupráce z oboch strán Dunaja. Vznikla totiž vďaka vydavateľovi - Zväzu Slovákov Maďarsku, hlavnému podporovateľovi - Ministerstvu ľudských zdrojov v Maďarsku, ako aj spoluautorom - slovenskej etnologičke Anne Ostrihoňovej a fotografovi príjemne štylizovaných svadobných dvojíc z radov aktuálnej generácie Slovákov v Maďarsku Jozefovi Homogovi.
Zo Slovenska možno do Maďarska cestovať bez obmedzení
24. júna 2021 - (tasr)
Maďarsko od 23. júna zrušilo kontroly na vnútorných schengenských hraniciach Maďarska. Zo Slovenska tak možno vstupovať bez obmedzení s výnimkou vstupu civilnými lietadlami. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. „Na území Maďarska je potrebné dodržať všetky protiepidemiologické opatrenia prijaté maďarskou vládou. Upozorňujeme slovenských občanov, že pri návrate na územie SR je potrebné sa riadiť aktuálnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR,” informuje rezort diplomacie na svojom webe.
V Maďarsku budú očkovať proti koronavírusu aj občanov susedných krajín
https://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-budu-ockovat-proti-korona/558272-clanok.html
Po dosiahnutí 5,5 milióna zaočkovaných zruší Maďarsko povinné rúška
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-po-dosiahnuti-55-miliona-z/558521-clanok.html
Slovensko bude uznávať maďarský očkovací preukaz a očkovanie ruskou aj čínskou vakcínou
7. júna 2021 - (tasr)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3974382102660736
Slovensko bude pravdepodobne uznávať očkovanie doteraz neregistrovanou ruskou vakcínou Sputnik V u cudzincov. 7. júna 2021 to potvrdil minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Ruský výrobca vakcíny proti novému koronavírusu doteraz nepožiadal o registráciu Európsku liekovú agentúru (EMA) ani Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO). „Predpokladám však, že budeme očkovanie Sputnikom V uznávať, keďže u nás je vakcína povolená a využíva ju aj Maďarsko,” uviedol minister zahraničných vecí SR. Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus potvrdil, že krajina už Maďarsku avizovala, že bude uznávať ich očkovací preukaz a očkovanie ruskou aj čínskou vakcínou. Pripomenul však, že Rakúsko naďalej neuznáva očkovanie Sputnikom V, čínskou vakcínou však áno. „Dôvodom je, že čínsky výrobca vakcíny požiadal o registráciu WHO, čo ruský výrobca neurobil. Dosť by to uľahčilo situáciu,” skonštatoval Klus. Slovensko začalo v Bratislavskom a Žilinskom kraji s očkovaním Sputnikom V 7. júna 2021. Počas týždňa sa pripoja vakcinačné centrá aj v ostatných krajoch. Očkovanie vakcínou Sputnik V je zatiaľ určené pre osoby vo veku od 18 do 60 rokov.
Dovolenka pri Balatone: Zverejnili podmienky / Toto občanov SR nepoteší
https://www.teraz.sk/slovensko/rozhodli-o-podmienkach-rekreacie-pri-ba/553576-clanok.html
Výzva na predkladanie žiadostí o podporu
Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2021. Finančná podpora sa poskytuje na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky s vládou Maďarska o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z 12. decembra 2003. VPN ZSM touto výzvou podporí projekty zamerané na aktivity v časovom období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1/1497-v-zva-na-predkladanie-iadosti-o-podporu
Súbeh VPN ZSM - Poznaj svoje korene
Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku vypisuje v rámci programu Poznaj svoje korene - Škola v prírode na Slovensku súbeh pre slovenské národnostné školy. Finančnú podporu poskytla vláda Slovenskej republiky na základe dohody medzi vládou SR a vládou Maďarska o vzájomnej podpore národností v oblasti vzdelávania a kultúry.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/157-kultura3/1321-subeh-vpn-zsm-poznaj-svoje-korene
Podpory CSSM na miestne slovenské aktivity v roku 2021
http://www.slovaci.hu/sk/Podpory+CSSM+na+miestne+slovensk%C3%A9+aktivity+v+roku+2021-h103
Prezentácia kníh Antona Drevenku (1929)
29. mája 2021 v Pilíšskej Čabe
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3951335931632020
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/3931769060255374
Hlas pomaly stráca dych, narástli Maďari
Prieskum dáva kotlebovcom aj ich klonu poriadne na frak. / Ak by sa voľby konali dnes, podľa agentúry AKO by ich vyhral Hlas-SD s 22,5 percentami, čo je ale oproti aprílu pokles o viac ako percento. Za ním nasleduje vládna a zatiaľ jediná vládna strana s dvojciferným výsledkom Sloboda a Solidarita so ziskom 13,8, presne ako pred mesiacom. Tretie miesto by obsadila vládna koalícia OĽaNO-NOVA-KÚ-Zmena zdola, ktorá sa tesne prepadla pod 10 percent - 9,9 percenta voličov. Prieskum sa konal v dňoch 13.5. - 17. 5. 2021 na vzorke 1000 respondentov, pričom 20 % z nich deklarovalo, že nepôjde voliť; 2,6 % nechcelo odpovedať a 15 % nevedelo koho by išli voliť.
https://www.topky.sk/cl/10/2118529/PRIESKUM-dava-kotlebovcom-aj-ich-klonu-poriadne-na-frak--Hlas-pomaly-straca-dych--narastli-Madari-
Slovákov a Maďarov neohrozuje šovinizmus, ale porozumenie
Stredoeurópsky pól EÚ má iba legitimizovať Orbánov autoritársky režim.
https://komentare.hnonline.sk/komentare-hn/2346075-slovakov-a-madarov-neohrozuje-sovinizmus-ale-porozumenie
Najlepšiu maďarskú klobásu robia v Békešskej Čabe
Tipy spisovateľky Margit Garajszki na výlety po Maďarsku
https://podcasts.apple.com/sk/podcast/s6e7-ma%C4%8Farsko-klob%C3%A1s-de-la-cr%C3%A9me/id1388207232?i=1000522137242
Slovensko sa pomaly pripravuje na otvorenie hraníc so susednými štátmi, v novej epizóde Všesvet podcastu (https://vsesvet.podbean.com/#) sme sa pozreli do Maďarska. Hosťkou je tentokrát dramaturgička, režisérka, spisovateľka a prekladateľka Margit Garajszki z maďarského mesta Dabaš. Margit aktuálne žije v Budapešti no denne dochádza do komárňanského Jókaiho divadla, kde pracuje ako dramaturgička a režisérka. Maďarsko podľa nej ponúka nespočetne veľa možností na výlet, a to aj jednodňový. „Napríklad pri Štúrove sa dá prejsť do Ostrihomu alebo v Komárne navštíviť maďarskú stranu. Do Budapešti sa tiež dá ísť ráno vlakom, zájsť si do kúpeľov a večer sa vrátiť,” vysvetľuje Margit v podcaste. Garajszki zároveň dáva tipy na svoje obľúbené rekreačné miesta ako Balaton, mesto Pécs či Békešská Čaba. Reč bude o birdwatchingu, cyklistike, historických mestečkách či tipoch na dobré divadlo v Budapešti. Dozviete sa aj kde zožniete najlepšiu klobásu. Margit vysvetľuje, že hoci sa to možno nezdá, maďarská kultúra je nám, Slovákom a Slovenkám, veľmi blízka. V závere sa „prejdeme” po Komárne a porozprávame sa o jej vzťahu k slovenskej a maďarskej literatúre - to všetko stále v spolupráci s multikultúrnym festivalom [fjúžn] na cestách, vďaka ktorému môžete spoznávať aj svet, ktorý máme doma. (cestovanie.sme.sk)
Hrad Gyula
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4020212954744317
Monumentálna gotická pohraničná pevnosť bola kedysi jednou z troch najsilnejších v Uhorsku. Na jeho stavbu nepoužili kamene, ale na mieste pálené tehly z hliny, ktorú poskytli ramená rieky Kereš (Körös). Po tureckej nadvláde bol v ňom umiestnený pivovar, pálenica, archív aj väznica. Dnes je to múzeum, v 24 sieňach sa môžete zoznámiť s bohatou históriou mesta.
Facélia vratičolistá v Pilíši
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3993250900773856
Slovenský národnostný deň v Kóšpallagu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4007157146049898
Národopisné zbierky dolnozemských Slovákov v Matici slovenskej
https://matica.sk/narodopisne-zbierky-dolnozemskych-slovakov-v-matici-slovenskej
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3917069138392033
Recepty z Nášho kalendára, ročenky Slovákov v Maďarsku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3920386924726921
Slovenský národnostný deň v Senváclave
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4025806840851595
26. júna 2021 - Vernisáž výstavy malieb Margity Elšíkovej / Slovenská svätá omša / Kultúrny program: Pilíšska rodinka z Mlynkov, Ľudový spevácky zbor Ženský hlas z Čúváru, Miestny spevokol Nezábudka / Organizátor: Slovenská národnostná samospráva v Senváclave
Archív: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.396665210432461.1073741831.147596498672668&type=3
2018 - https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1671149209650715
2016 - http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/24055-narodnostn-de-so-stretnutim-pavlinskych-obci-v-senvaclave
2015 - http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-kultura/22919-narodnostn-de-v-senvaclave
Kalvária v Senváclave
Ľudovít Pomichal: Rudolf Fraňo zo Senváclavu - slovenský živel v Maďarsku krehko kresajúci do kameňa predkov s puncom výnimočnosti v čudesnom kraji pod Pilíšom
https://www.facebook.com/imro.fuhl/posts/4098641160183857
Posvätenie novej Kalvárie s Krížovou cestou v Senváclave
Táto krížová cesta bola vybudovaná v roku 2021 vďaka podpore miestnych veriacich, maďarského a slovenského štátu, keď farárom obce Senváclav bol Tibor Fajcsák. Projektantom a staviteľom kalvárie bol miestny majster Rudolf Fraňo.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4024740040958275
RTVS 1 - Dedovizeň: Senváclav / Rudo Fraňo
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/17400/275303
Senváclav (Pilisszentlászló) je najvyššie postavená obec v Pilíšskych vrchoch (v Peštianskej župe), ktorú založili Slováci katolíckeho vierovyznania. A práve tu, iba pár kilometrov od Budapešti, stojí krčma, hrdo nesúca názov najznámejšieho slovenského zbojníka, Juraja Jánošíka. Zvedaví na jej majiteľa sme prejazdili cez 200 km smerom na Dolnú zem. Staviteľ, spisovateľ a prekladateľ Rudolf Fraňo je potomok Slovákov, pod Pilíšom žije a tvorí celý život.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2395554267210202
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3044207215678234
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/29434-slovensk-televizny-tab-v-senvaclave-mlynkoch-emeri-a-redakcii-udov-ch-novin
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/search1332318146/Fra%25C5%2588o?ordering=&searchphrase=all
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3982126158552997
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
36/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/36-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4280375412061402
35/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/35-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4257804370985173
34/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/34-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4236601003105510
33/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/33-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4215975798501364
32/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/32-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4206946489404295
31/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/31-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4174702099295401
30/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/30-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4153846484714296
29/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/29-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4133109063454705
28/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/28-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4112885758810369
27/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/27-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4095645267201085
26/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/26-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4090211784411100
25/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/25-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4055511107881168
Príloha Ľudových novín - týždenníka Slovákov v Maďarsku (Lúč, 25/2021)
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/25-2021-priloha.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4055524691213143
24/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/24-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4035698759862403
23/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/23-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4017302055035407
22/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/22-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3997827763649503
21/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/21-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3979962565436023
20/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/20-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3961350817297198
19/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/19-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3940373392728274
18/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/18-2021.pdf
Historický kalendár
17. mája 1860
sa narodil spisovateľ a lekár Martin Kukučín (vlastným menom Matej Bencúr)
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/551624-pred-160-rokmi-sa-narodil-martin-kukucin/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2882817281817229
19. mája 1465
Uhorský kráľ Matej Korvín založil Academiu Istropolitanu, najstaršiu univerzitu na území dnešného Slovenska. Svoju činnosť začala o dva roky neskôr. Dnes je budova sídlom Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave.
http://www.acadistr.sk/prva-univerzita-na-uzemi-slovenska
https://www.facebook.com/oslovma/posts/768942919871353
21. mája 1943
sa narodila PhDr. Ľubica Bartalská, slovenská historička a vedecká pracovníčka, ktorá celý svoj život venovala vedeckému výskumu orientovaného na zahraničných Slovákov.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3409713749127577
22. mája 1879
Uhorský kráľ František Jozef I. podpísal zákon o povinnej výučbe maďarčiny na ľudových školách a povinnosti učiteľov ovládať maďarský jazyk slovom i písmom. Bol to začiatok maďarizácie ľudového školstva.
Národnostná otázka v mnohonárodnostnom Rakúsku-Uhorsku, proces maďarizácie
https://oskole.detiamy.sk/clanok/narodnostna-otazka-v-mnohonarodnostnom-rakusku-uhorsku-proces-madarizacie
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/770923859673259/?type=1
24. mája 1912
sa narodil v Banskej Štiavnici dvorný fotograf Beatles Dežo Hoffmann
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/191/dezo-hoffmann-dvorny-fotograf-beatles-zomrel-pred-30-rokmi-v-londyne
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1271194449646195
27. mája 1942
Slovenský príslušník československého vojska vo Veľkej Británii Jozef Gabčík spolu s českým výsadkárom Janom Kubišom spáchali v Prahe atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha.
Nenechajme spomienku na Jozefa Gabčíka umrieť
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/779-atentat-spomienka-na-jozefa-gabika
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3940294836069463
27. mája 1951
Narodila sa v Detve predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku, folkloristka, kultúrna pracovníčka Ruženka Egyedová Baráneková.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/186
Tvrdohlavá Detvianka
https://www.facebook.com/oslovma/posts/515545228544458
https://www.facebook.com/oslovma/posts/772367436195568
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3940231479409132
28. mája 1939
sa narodil svetoznámy slovenský fotograf Ladislav Bielik
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Bielik
Reportér pasívneho odporu
https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/480724-reporter-pasivneho-odporu/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3758158454283103
28. mája 1910
Zomrel v Budapešti spisovateľ a publicista Kálmán Mikszáth / Právom náleží aj Slovákom / Významný maďarský spisovateľ so slovenskými evanjelickými koreňmi - Sklabinský rodák, strojca pamätníka statočným Polovcom a slovenským kmotrom.
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/778-kalman-mikszath-pravom-nalei-aj-slovakom
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/590601557705491/?type=3&theater
29. mája 1925
sa narodil Ján Sirácky (1925-1998) - Historik, prekladateľ, priekopník v organizovaní kultúrnych stykov so zahraničnými Slovákmi.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1285-historik-slovenskeho-vysahovalectva
https://www.facebook.com/oslovma/posts/745341945564784
29. mája 1956
sa narodil slovenský pedagóg a aktivista, dlhoročný predseda Čabianskej organizácie Slovákov Michal Lásik
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3951054971660116
2. júna 1907
Rakúsky cisár a uhorský kráľ František Jozef I. podpísal tzv. Apponyiho školské zákony, ktoré viedli k prehĺbeniu maďarizácie v školstve. - Lex Apponyi sú články 26 a 27 uhorského zákonníka z roku 1907. Sú pomenované podľa ministra školstva Alberta Apponyiho, ktorý ich vypracoval a predložil uhorskému snemu na schválenie. Článok 26 sa týkal štátnych ľudových škôl, článok 27 obecných a cirkevných ľudových škôl. Hlavným cieľom zákona bola intenzifikácia rečovej aj duchovnej maďarizácie nemaďarských žiakov, zabezpečenie pôsobenia učiteľov v duchu veľkomaďarskej štátnej idey ich hmotnou stimuláciou a tvrdými disciplinárnymi opatreniami. Na Slovensku sa v dôsledku zákona mala slovenčine venovať jedna hodina týždenne, inak mala byť vyučovacím jazykom maďarčina.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/775876695844642
4. júna 1920
Mocnosti Dohody (Veľká Británia, USA, Francúzsko a Taliansko) a predstavitelia Maďarska podpísali v paláci Grand Trianon vo Versailles Trianonskú mierovú zmluvu, ktorá potvrdila rozpad Rakúska-Uhorska a stanovila hranice nástupníckych štátov vrátane Maďarska.
Maďarsko-slovenská diskusia o Trianone
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/722-maarsko-slovenska-diskusia-o-trianone
Deň, keď Maďari zatvorili obchody a maďarskí úradníci nepracovali, Slováci oslavovali
http://www.aktuality.sk/clanok/277124/den-ked-madari-zatvorili-obchody-a-madarski-uradnici-nepracovali-slovaci-oslavovali/
Trianonská problematika a (česko-)slovenské učebnice dejepisu
http://madari.sk/publikacie/trianonska-problematika-a-cesko-slovenske-ucebnice-dejepisu-1-cast
https://www.facebook.com/oslovma/posts/959405114158465
Dopad Trianonskej mierovej zmluvy na Slovákov v Maďarsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/164-historia1/1474-dopad-trianonu-na-slovakov-v-madarsku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2930287413736882
7. júna 1861
Pamätný deň SR - Výročie Memoranda národa slovenského - Programový dokument vychádzajúci z požiadaviek slovenského národa, ktorý bol schválený a vyhlásený 6. a 7. júna roku 1861 v Turčianskom sv. Martine. Autorom memoranda bol Štefan Marko Daxner a jeho cieľom bolo uznanie osobitostí slovenského národa a návrh na rovnoprávne postavenie Slovákov v Uhorsku.
http://referaty.aktuality.sk/memorandum-slovenskeho-naroda-maturitna-otazka/referat-26795#
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1286506714781635
17. júna 2018
v Starej Pazove zomrel redaktor týždenníka vojvodinských Slovákov Hlas ľudu Oto Filip.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2685/za-otom-filipom-skvelym-publicistom-a-fotografom-vzacnym-clovekom
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1647977261967910
18. júna 1840
Narodil sa v Ratkovej evanjelický kňaz, spisovateľ a prekladateľ Daniel Bachát - V kruhu slovenských evanjelikov v Pešti pôsobil tridsaťtri rokov - Zomrel 13. 4. 1906 v Budapešti
http://zlatyfond.sme.sk/autor/230/Daniel-Bachat
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/836-slovenski-evanjelici-v-budapeti-vera-a-dnes
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/432009596898022/?type=3&theater
18. júna 1942
Zomrel v Prahe (zastrelil sa pri prestrelke posledným nábojom) vojak, účastník protifašistického odboja, spoluúčastník atentátu na Reinharda Heydricha Jozef Gabčík. Narodil sa 8. 4. 1912 v Poluvsí pri Žiline.
Atentát - Spomienka na Jozefa Gabčíka
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/779-atentat-spomienka-na-jozefa-gabika
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/600960903336223/?type=1&theater
19. júna 1871
sa narodil v Hronci športovec Alojz Sokol (Szokolyi) - Zúčastnil sa na prvých olympijských hrách nového veku 1896 v gréckych Aténach. / Významná osobnosť uhorskej a slovenskej atletiky:
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/17/alojz-sokol
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1650429651722671/?type=3&theater
Tretia júnová nedeľa
Deň otcov - https://sk.wikipedia.org/wiki/De%C5%88_otcov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4003985103033769
21. júna
Letný slnovrat / Najdlhší deň v roku - https://sk.wikipedia.org/wiki/Slnovrat_(astron%C3%B3mia) / https://www.teraz.sk/magazin/letny-slnovrat-jun/88662-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2976912799074343
24. júna 1938
Narodil sa v Mlynkoch básnik, publicista, prekladateľ, organizátor slovenského literárneho života v Maďarsku Gregor Papuček
O pevných koreňoch, živých výhonkoch a umieraní slov
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1042-o-pevnch-koreoch-ivch-vhonkoch-a-umierani-slov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/970993026333007
25. júna 1855
sa narodil v Skalici matematik a pedagóg Ladislav Fodor (pôv. Majerhofer), autor celého radu stredoškolských a vysokoškolských učebníc geometrie. Zomrel 17. augusta 1924 v Šoprone.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Fodor
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/787041928061452/?type=3&theater
3. júla 1864
Narodil sa národný pracovník, publicista a popularizátor prírodných vied Ján Alojz Wagner / V slovenských novinách a kalendároch uverejňoval články hlavne z astronómie a meteorológie. Vydával prvý slovenský populárno-vedecký časopis Svet s cieľom „otvoriť aj národu tatranskému svet vedecký“.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia/1129-k-150-vroiu-narodenia-jana-alojza-wagnera
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1672449876187315/?type=3
3. júla 1933
sa narodila učiteľka, krajanská pracovníčka, neúnavná organizátorka slovenských akcií v Békešskej Čabe Alžbeta Ančinová, rodená Paliková (1933-2016).
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3012787102153579
4. júla 1845
v Chminianskej Novej Vsi sa narodil svetový maliar zo Šariša Pál Szinyei Merse. Maliarstvo študoval na Akadémii v Mníchove, patril k priekopníkom impresionizmu v Uhorsku. Angažoval sa aj politicky, bol zvolený do parlamentu, kde sa usiloval o modernizáciu vzdelávania.
www.oslovma.hu/XXX/szinyeip.jpg
Priekopník impresionizmu tvoril v Jarovniciach
https://presov.korzar.sme.sk/c/7703286/priekopnik-impresionizmu-szinyei-merse-pal-tvoril-v-jarovniciach.html
Jediný portrét svetového maliara, šľachtica Pavla Szinyei Merse v kaštieli Fričovce:
http://linwillauthentictravel.blogspot.hu/2010/10/jediny-portret-svetoveho-maliara.html
Szinyei Merse Pál - http://hu.wikipedia.org/wiki/Szinyei_Merse_Pál
https://www.facebook.com/oslovma/posts/742848725814106
5. júla 1853
Narodil sa v Sabinove maliar a lekárnik Csontváry Kosztka Tivadar (Teodor Kostka).
Patrí (aj) Slovensku
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1315-csontvary-kosztka-tivadar-patri-aj-slovensku
Nepopieral svoj slovenský pôvod, Slováci by sa mali k nemu hlásiť oveľa viac. Otec ho v detstve viackrát poslal k vzdialeným príbuzným na Dolnú Zem, aby sa naučil poriadne po maďarsky.
http://madari.sk/magazin/tema-mesiaca/sialenec-alebo-genius
Bol jedným z najoriginálnejších maliarov slávnej epochy prelomu 19. a 20. storočia. Zvykne sa označovať aj za priekopníka expresionizmu, či post expresionizmu. Jeho obraz Jazdci na morskom pobreží sa dostal na svetovej výstave EXPO 1958 v Bruseli medzi 50 veľdiel svetovej výtvarnej moderny. Zomrel 20. 6. 1919.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/836788346420143
5. júla
Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cyril_a_Metod
Vierozvestovia Cyril a Metod prišli v lete v roku 863 na pozvanie kniežaťa Rastislava na územie Veľkej Moravy.
http://www.zivotopisysvatych.sk/cyril-a-metod/
Pamätník sv. Cyrila a Metoda v Blatnohrade
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia/952-pamatnik-sv-cyrila-a-metoda-v-blatnohrade
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/977435905688719/?type=3&theater
10. júla 2014
Zomrel významný slovenský aktivista v Maďarsku, dlhoročný starosta obce Mlynky (Pilisszentkereszt) a zakladajúci predseda Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov Jozef Havelka (1948-2014). Bol aj poslancom Slovenskej samosprávy v Mlynkoch a Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1203-nahle-nas-navdy-opustil-jozef-havelka-1948-2014
In memoriam Jozef Havelka (Fotogaléria):
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.612406262191687.1073741905.147596498672668&type=3
https://www.facebook.com/oslovma/posts/794101860688792
13. júla 1960
Zomrel 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. Narodil sa 23. februára 1896 vo Zvolene.
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/982822241816752
14. júla 2015
zomrel významný etnograf Slovákov v Maďarsku Ondrej Krupa. Po maturite v Slovenskom Komlóši študoval na Pedagogickej fakulte v Segedíne, kde získal aj doktorát. Usadil sa v Békešskej Čabe. Tu sa venoval zberateľskej, osvetovej, výskumnej a publikačnej práci.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3043580599074229
14. júla 2012
zomrel slovenský aktivista, pedagóg, literát, knihovník a bádateľ minulosti Čívu Štefan Bendúr
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura/820-odiiel-tefan-bendur-ivot-hrou-boh-s-tebou
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3043629435736012
20. júla 1874
zomrel jeden z najvýznamnejších slovenských národovcov 19. storočia Jozef Karol Viktorín. Narodil sa 2. marca 1822 v Zavare pri Trnave.
Slováci v Maďarsku nezabúdajú na Viktorína
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/1209-slovaci-v-maarsku-nezabudaju-na-viktorina
Významná postava slovenskej a maďarskej kultúrnej histórie
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/703-pamatn-de-jozefa-viktorina-vo-vyehrade
Szlovák író, nyelvművelő, visegrádi plébános
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/visegrad/visegrad_ezer_eve_almanach/pages/visegrad_44_05.htm
Visegrád hajdan és most
https://mek.oszk.hu/10800/10802/10802.htm
Viktorín viharos élete
https://archeologia.hu/content/archeologia/93/j-k-viktorin-viharos-elete.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3065981660167456
21. júla 1880
v obci Košariská na myjavských kopaniciach sa narodil Milan Rastislav Štefánik - astronóm, fotograf, vojenský letec, brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, diplomat a politik, ktorý patrí medzi najväčšie osobnosti slovenských dejín.
https://www.teraz.sk/search?q=%C5%A0tef%C3%A1nik
Mladé letá v Sarvaši
http://www.szlovak-szarvas.sulinet.hu/regi/kutat2.html
Politikus, diplomata és csillagász, a szlovák történelem jelentős alakja:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Milan_Rastislav_%C5%A0tef%C3%A1nik
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3069429563155999
25. júla 2020
odhalili pamätnú tabuľu básnikovi, prekladateľovi, hudobníkovi a redaktorovi-novinárovi, významnej osobnosti Slovákov v Maďarsku Alexandrovi Kormošovi, po ktorom pomenovali miestnu obecnú knižnicu.
- http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1/1037-alexander-kormos-1941-2020-nasa-ikonicka-osobnost / „Uteká na bus, a hvízdá voláku pesničku...“ - http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/28952-pocta-alexandrovi-kormo-ovi
25. júla 1951
zomrel škótsky spisovateľ, novinár a historik Robert William Seton-Watson, ktorý okrem iného informoval európsku verejnosť aj o útlaku Slovákov v Uhorsku. - https://sk.wikipedia.org/wiki/Robert_William_Seton-Watson / Bojovník za národné práva Slovákov - http://www.oslovma.hu/XXX/WatsonVD.pdf
25. júla 1927
zomrel ostrihomský arcibiskup, kardinál, ale aj publicista a verejný pracovník Ján Černoch, ktorý korunoval posledného uhorského kráľa Karola IV. Habsburského. Narodil sa 18. apríla 1852 v Skalici. - http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_%C4%8Cernoch - A történelmi Magyarország utolsó hercegprímása - http://hu.wikipedia.org/wiki/Csernoch_J%C3%A1nos
26. júla 2016
zomrel národnostný politik, trojjazyčný básnik Gabriel Hattinger-Klebaško (1958-2016)
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1005296709569305
Ruszin üstökös - Hattinger-Klebaško Gáborra emlékezünk
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/190-archiv-magyarul-archiv-magyarul/1364-in-memoriam-hattinger-klebasko-gabor
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1005389249560051
27. júla 1775
Narodila sa v Bratislave zakladateľka materských a dievčenských škôl, grófka Mária Terézia Brunšviková (Brunswicková), ktorá otvorila v Budíne prvú detskú opatrovňu v monarchii a jej zásluhou vznikla aj prvá dievčenská priemyselná škola v Uhorsku. Často sa zdržiavala v Dolnej Krupej a priatelila sa napríklad s nemeckým hudobným skladateľom Ludwigom van Beethovenom. Zomrela 17. 9. 1861.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/801636379935340/?type=1
28. júla 1914
Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Srbsku, čím sa začala prvá svetová vojna. Vojna sa skončila 7. 11. 1918, keď bola nariadená všeobecná demobilizácia rakúsko-uhorských armád.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prv%C3%A1_svetov%C3%A1_vojna
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1342673219164984/?type=3&theater
28. júla 1883
v Pivnici v Báčke sa narodil spisovateľ Samuel Činčurák
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia/1211-s-inurak-naboensk-spisovate-z-pivnice
Denníky slovenského vojaka z prvej svetovej
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/1366-denniky-slovenskeho-vojaka-z-prvej-svetovej
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4108132012619077
28. júla 1849
Uhorský parlament v Segedíne prijal národnostný zákon, ktorý zaručoval jazykové práva nemaďarským národom v nižších úradoch, na súdoch a na školách. Prijal aj zákon o emancipácii Židov.
1849. július 28. - A magyar nemzetgyűlés Szegeden elfogadja a nemzetiségi törvényt
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1849_julius_28_a_magyar_nemzetgyules_szegeden_elfogadja_a_nemzetisegi_torvenyt/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1342683689163937/?type=3&theater
29. júla 1793
Narodil sa 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. - Ján Kollár zomrel 24. januára 1852 vo Viedni.
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/994580987307544
30. júla 1799
Narodil sa v Ábelovej evanjelický kňaz, zoológ, ornitológ a ichtyológ Ján Šalamún Petian (Petényi), zakladateľ vedeckej faunistiky a ornitológie v Uhorsku. Zomrel 5. 10. 1855 v Budapešti.
https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_%C5%A0alam%C3%BAn_Petian
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1714761535289482
1. augusta 2001
Zomrela svetoznáma insitná maliarka Zuzana Chalupová. Narodila sa 5. februára 1925 v Kovačici.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zuzana_Chalupov%C3%A1
Teta sveta
http://www.slovackizavod.org.rs/izmogugla/pregled/5407
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1718497451582557
3. augusta 1812
zomrel v Sarvaši spisovateľ, pedagóg a národný buditeľ Martin Hamaliar
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia/797-obetavos-otca-a-syna-medzi-rodnmi
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3105104809588474
4. augusta
Deň Matice slovenskej - pamätný deň SR. V roku 1863 sa v tento deň konalo zakladajúce valné zhromaždenie Matice slovenskej v Martine - celonárodnej slovenskej kultúrnej organizácie, ktorá mala spájať milovníkov slovenského národa, v mene vzdelanosti povzbudzovať slovenskú literárnu tvorbu, umenie, vedu a rozvíjať slovenský jazyk.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Matica_slovensk%C3%A1
https://www.facebook.com/oslovma/posts/804867289612249
5. augusta 2008
zomrel etnomuzikológ a vysokoškolský pedagóg Alexander Móži. Bol renomovaným zberateľom ľudových piesní v rôznych obciach a regiónoch na Slovensku i u Slovákov žijúcich v Maďarsku. Titul doktora filozofie získal v Budapešti, pôsobil aj v Sarvaši a Pécsi, venoval sa o. i. slovensko-maďarským hudobným vzťahom. Narodil sa 8. novembra 1936 v obci Réca.
https://www.jankohrasko.sk/folklorc/1388/osobnosti/1692/alexander-mozi
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4141787965920148
7. augusta 1819
Narodil sa vo Veľkom Krtíši pedagóg, spisovateľ, folklorista a štúrovec August Horislav Škultéty. - Z Dolnej Lehoty do Luciny / Prvý riaditeľ slovenského gymnázia / Veľký Krtíš je rodiskom a pôsobiskom významných osobností slovenského národného života. Ozdobou mesta je rod Škultétyovcov...
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/770-kultety-slovak-vekeho-srdca-a-vekch-inov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/998580453574264
9. augusta 1867
Narodil sa v Liskovej politik, lekár, verejný činiteľ, publicista a vysokoškolský pedagóg Vavro Šrobár, ktorý sa do slovenského politického života zapojil na začiatku 20. storočia.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vavro_%C5%A0rob%C3%A1r
Jeden z kľúčových československých politikov
http://www.vtedy.sk/pripominame-si-vyrocie-narodenia-v.srobara-
Muž, ktorý získal pre Slovensko Petržalku
https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/437685-muz-ktory-ziskal-pre-slovensko-petrzalku/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1730721343693501/?type=3
10. augusta 1922
Narodil sa v Klenovci spisovateľ, literárny kritik, redaktor, filmový scenárista, esejista a publicista Vladimír Mináč.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Min%C3%A1%C4%8D
Vladimír Mináč o Slovákoch v Maďarsku (r. 1988)
„To, že ste Slováci, vám dodáva zvláštnu príchuť; ste do istej miery korením, soľou tejto krajiny.“
Jeho tvorba dodávala impulzy vývinu nielen slovenskej literatúre, ale aj spoločnosti a kultúre.
http://www.teraz.sk/kultura/slovensky-spisovatel-a-politik-vladimir-/274446-clanok.html
Koniec ilúzií o rovnosti
https://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/439296-koniec-iluzii-o-rovnosti/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/627267720705541/?type=1
11. augusta 2014
zomrel akademický maliar, dolnozemský rodák Pavel Korbel
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory/1218-zomrel-akademick-maliar-pavel-korbel
Našiel spásu v umení
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory/989-qhoje-boeq-p-korbel-naiel-spasu-v-umeni
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4151172864981658
14. augusta 1932
v Báčskom Petrovci založili Maticu slovenskú v Juhoslávii. - http://www.maticaslovenska.rs
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4159065227525755
15. augusta
Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie je v niektorých kresťanských cirkvách najdôležitejší mariánsky sviatok
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A1vnos%C5%A5_Nanebovzatia_Panny_M%C3%A1rie
„S Máriou po boku nemožno ísť do zatratenia“
https://www.katolickenoviny.sk/duchovna-obnova/category/duchovna-obnova/article/-nanebovzatie-panny-marie-ma-pre-veriacich-zasadny-vyznam-.xhtml
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3138908572874764
17. augusta 1916
Zomrel slovenský spisovateľ, publicista a politik Svetozár Hurban Vajanský
http://zurnal.pravda.sk/portret/clanok/402266-svetozar-hurban-vajansky-narodovec-trikrat-sudne-trestany/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1005885696177073
20. augusta 1879
Narodil sa škótsky spisovateľ, novinár a historik Robert William Seton-Watson, ktorý okrem iného informoval európsku verejnosť aj o útlaku Slovákov v Uhorsku. - https://sk.wikipedia.org/wiki/Robert_William_Seton-Watson / Bojovník za národné práva Slovákov - http://www.oslovma.hu/XXX/WatsonVD.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1748684408563861/?type=3&theater
20. augusta
Štátny sviatok Maďarska - Deň sv. Štefana, zakladateľa uhorského štátu, ktorého korunovali v roku 1000
http://madari.sk/magazin/historiasucasnost/20-august-den-svateho-stefana
Slovanské / slovenské korene vzniku Uhorska
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/514-slovanske-slovenske-korene-vzniku-uhorska
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1748705448561757/?type=3&theater
21. augusta 1968
Vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska, komunistickou stranou označovaný za vstup spojeneckých vojsk, krycí názov: operácia Dunaj, bol vojenský vpád vojsk piatich socialistických krajín Varšavskej zmluvy na čele so Sovietskym zväzom (ZSSR, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko).
https://tema.aktuality.sk/21-august-1968-vpad-vojsk-varsavskej-zmluvy/
Čo malo zostať utajené
https://www.noviny.sk/slovensko/106763-fotogaleria-21-august-1968-co-malo-zostat-utajene
Anton Pižurný: 1. = prvý kolaborant mestečka
http://anton.blog.pravda.sk/2017/08/21/1-prvy-kolaborant-mestecka/
August '68: Ako to, že k nám nevtrhli aj Rumuni?
https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/439099-august-68-ako-to-ze-k-nam-nevtrhli-aj-rumuni/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1007902212642088
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1365269883571984
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1007909332641376
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1724401797658789
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1744262372339398
27. augusta 1936
sa narodila bývalá poslankyňa a podpredsedníčka maďarského parlamentu, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku a riaditeľka budapeštianskej slovenskej školy Mária Jakabová-Šingeľová - autorka devätnástich slovenských učebníc pre základné a stredné školy a mnohých štúdií v oblasti pedagogiky. Jej kniha, v ktorej sa venuje postaveniu slovenskej národnosti, vyšla v roku 1995 pod názvom Slová za nás a o nás. - Rozsiahlejší rozhovor s Máriou Jakabovou-Šingeľovou prináša Náš kalendár na rok 2016. K jej narodeninám aj v mene našich čitateľov blahoželáme!
www.oslovma.hu/XXX/MarJaSin.rtf
„My sme tu doma“ / „Nepoužiť tradície na sebaklam“ - https://www.facebook.com/oslovma/posts/804533602978951
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1012866228812353
27. augusta 1999
Dohodu v otázke výstavby mosta cez Dunaj medzi Štúrovom a Ostrihomom dosiahli na stretnutí v Blahovej pri Dunajskej Strede slovenský premiér Mikuláš Dzurinda a jeho maďarský partner Viktor Orbán.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/462248507207464/?type=3&theater
29. augusta 1749
encyklopedického diela o historicko-zemepisných poznatkoch celého Uhorska, rektor evanjelického Zomrel v Bratislave polyhistor, organizátor vedeckého výskumu v Uhorsku, autor učebníc a gymnázia a kňaz evanjelickej cirkvi Matej Bel. Narodil sa 22. 3. 1684.
Veľká ozdoba Uhorska z Očovej
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1152-veka-ozdoba-uhorska-z-oovej-matej-bel
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1014182505347392/?type=3&theater
29. augusta
Štátny sviatok SR - Výročie Slovenského národného povstania (1944)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_povstanie
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1372444882854484
1. septembra
Štátny sviatok Slovenskej republiky - Deň Ústavy SR
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava_Slovenskej_republiky_%281992%29
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1016817045083938/?type=3&theater
2. septembra 1926
sa narodil národnostný politik a diplomat Juraj Bielik - Z Békešskej Čaby do Budapešti, Bratislavy a Prahy - Antifašistický front Slovanov / Zväz Slovanov v Maďarsku / Zväz demokratických Slovákov v Maďarsku - „Robili sme čo sa dalo, často aj napriek zákazom...”
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/1365-vznamna-osobnos-slovakov-v-maarsku-juraj-bielik-1926-2008
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1009744329124543
6. septembra 1828
Zomrel v Príbelciach evanjelický kňaz, historik, národovec a prírodovedec Daniel Petian.
Otec vrchov novohradských
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/960-juraj-natan-petian-otec-vrchov-novohradskch
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1020650244700618/?type=3&theater
10. septembra 1887
v Chyžnom zomrel evanjelický kňaz, romantický spisovateľ, štúrovský básnik, vychovávateľ, národnopolitický pracovník Samuel Tomášik, ktorý sa okrem iného pričinil o založenie gymnázia v Revúcej. / Narodil sa 8. februára 1813 v Jelšavskej Teplici. / 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/posts/4240831132682497
12. septembra 1855
v Békešskej Čabe zomrel Ján Haan, popularizátor prírodných vied a nových metód v poľnohospodárstve
Vyorali hlboké dolnozemské brázdy
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1127-haanovci-vyorali-hlboke-dolnozemske-brazdy
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1025966714168971/?type=3&theater
13. septembra 1831
Zomrel v Ostrihome kardinál Alexander Rudnay, uhorský prímas a veľký podporovateľ slovenských emancipačných (jazykových a kultúrnych) snáh. Narodil sa 4. 10. 1760.
„Slovák som, a keby som bol i na stolci Petrovom, Slovákom zostanem.“
Ostrihomskú baziliku dal postaviť Slovák
http://www.cas.sk/clanok/284286/arcibiskup-a-kardinal-alexander-rudnay-ostrihomsku-baziliku-dal-postavit-slovak.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/824223831009928
15. septembra
Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorú pápež Pavol VI. vyhlásil v roku 1966 za hlavnú Patrónku Slovenska.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sedembolestn%C3%A1_Panna_M%C3%A1ria
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1028197763945866/?type=3&theater
17. septembra 1891
Zomrel vo Viedni fyzik, matematik a vynálezca v oblasti fotografie Jozef Maximilián Petzval. Ako prvý exaktne vypočítal konštrukciu fotografického portrétneho a krajinárskeho objektívu, objavil zákony, ktorými sa riadi optika a urobil matematický výpočet korekcie optických sústav. Narodil sa 6. 1. 1807 v Spišskej Belej.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Maximili%C3%A1n_Petzval
J. M. Petzval žil v XI. obvode Budapešti (v Novom Budíne), kde je po ňom pomenovaná ulica a nachádza sa tu aj pamätná tabuľa. - „Podmanil som svetlo, mám ho v hrsti, ale na svete je ešte stále veľa tmy.“
http://snn.sk/teraz_sk_99732/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/826108894154755
17. septembra 1861
Zomrela v Budapešti grófka Terézia Brunšviková (Brunswicková), organizátorka detských opatrovní a ženského hnutia. Bola zakladateľkou prvej dievčenskej priemyselnej školy v Uhorsku, propagátorka polytechnickej výchovy žien. Rozvinula zásady, obsah a metódy predškolskej výchovy škótskeho pedagóga S. Wilderspina. Narodila sa 27. 7. 1775 v Bratislave.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/826105327488445/?type=1
19. septembra 1953
v Bratislave umrel Ľudovít Jaroslav Hrdlička (narodil sa 15. 3. 1873 v Nadlaku) - Vynikajúci obranca národnostných práv dolnozemských Slovákov / Tŕňom v oku maďarským šovinistom / Obviňovaný z panslavizmu / Komlóšania sa chceli pripojiť k Rumunsku / Na kongrese menšín v Ženeve iba separátne
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/165-historia2/1088-obviovan-z-panslavizmu-doil-na-slovensku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1031288030303506
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