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Milan Vetrák: Zmeny pri občianstve sa presunuli pre obavy z maďarskej legislatívy
„Na novembrovej schôdzi parlamentu predseda NR SR požiadal ministra vnútra, aby presunul novelu z dôvodu najnovších legislatívnych úprav, ktoré sa udiali v Maďarsku, týkajúcich sa nadobudnutia trvalého pobytu za veľmi ľahkých podmienok.“
https://www.topky.sk/cl/10/2225441/Zmeny-pri-obcianstve-sa-presunuli-pre-obavy-z-madarskej-legislativy--tvrdi-Vetrak
Predseda Aliancie Krisztián Forró: Orbán nám pomáha viac ako naša vláda
Za 20 rokov na Slovensku ubudlo 110-tisíc Maďarov, hovorí predseda strany Aliancia. Krisztián Forró bol zatiaľ posledným predsedom SMK. Po zjednotení s Mostom-Hídom a Spolupatričnosťou sa v októbri tohto roka stal prvým predsedom strany Szövetség-Aliancia. https://www.aktuality.sk/clanok/3qpzf7e/predseda-aliancie-forro-orban-nam-pomaha-viac-ako-nasa-vlada-obavam-sa-ze-madarov-ubudne/
Kaczyński, Orbán, Le Penová. Vo Varšave sa stretli európski nacionalisti
https://svet.sme.sk/c/22796917/kaczynski-orban-le-penova-europski-nacionalisti-sa-stretli-vo-varsave.html
Zoskupenie maďarských strán v prieskume tesne vedie pred Fideszom
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-opozicne-zoskupenie-v-pries/595270-clanok.html
Rast maloobchodných tržieb v Maďarsku sa mierne spomalil
https://www.teraz.sk/ekonomika/rast-maloobchodnych-trzieb-v-madarsku/595199-clanok.html
Maďarský súd: Povinné očkovanie zdravotníkov nie je protiústavné
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-sud-povinne-ockovanie-zdr/595165-clanok.html
V Maďarsku sa začne registrácia detí na očkovanie proti covidu
https://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-sa-zacne-registracia-deti/595151-clanok.html
Celkový počet obetí pandémie v Maďarsku už prekročil 35.000
https://www.teraz.sk/zahranicie/celkovy-pocet-obeti-pandemie-v-mada/595066-clanok.html
Väčšina Maďarov odmieta prípadné zavedenie povinného očkovania
https://www.teraz.sk/zahranicie/vacsina-madarov-odmieta-pripadne-z/593043-clanok.html
Prečo je zaočkovanosť Maďarov na Slovensku vyššia?
Vplyv Budapešti je len jedným z dôvodov
https://dennikn.sk/2634240/preco-je-zaockovanost-madarov-na-slovensku-vyssia-vplyv-budapesti-je-len-jeden-z-dovodov/
Slovenský lockdown prospieva obchodníkom v Győri, Budapešti i Miškovci
https://www.teraz.sk/ekonomika/slovensky-lockdown-prospieva-obchodnik/594792-clanok.html
V maďarských nákupných centrách možno vidieť čoraz viac Slovákov
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-obcania-sr-v-case-lockdownu/593716-clanok.html
V Maďarsku schválili referendum o ochrane detí pred LGBTI propagandou
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-schvalilo-referendum-o-ochra/594386-clanok.html
Maďarsko cez Európsku akadémiu rekvalifikuje 40.000 zamestnancov
https://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-cez-europsku-akademiu-rekval/594292-clanok.html
V priemyselných podnikoch v Maďarsku sú už vyššie mzdy než v SR
https://www.teraz.sk/ekonomika/v-priemyselnych-podnikoch-v-madarsku-s/594809-clanok.html
Prezidenti V4 v Budapešti o hodnotách, budúcnosti a prioritách
https://www.teraz.sk/zahranicie/prezidenti-v4-rokuju-v-budapesti-o-hod/593878-clanok.html
Spojené štáty nepozvali Maďarsko
ako jedinú krajinu Európskej únie, na blížiaci sa summit demokratických štátov. Maďarsko sa pustilo do bitky o Bidenov summit. Blokuje účasť Európskej únie.
https://hnonline.sk/svet/15327358-madarsko-sa-pustilo-do-bitky-o-bidenov-summit-blokuje-ucast-europskej-unie
Márki-Zay rokoval s veľvyslancami vrátane slovenského
https://www.teraz.sk/zahranicie/marki-zay-rokoval-s-velvyslancami-vra/593484-clanok.html
Žaloby Maďarska a Poľska proti režimu podmienenosti by mali zamietnuť
https://www.teraz.sk/zahranicie/sud-by-mal-zamietnut-zaloby-madarska/594761-clanok.html
Poľsku a Maďarsku hrozí ďalšia prehra na európskom súde
Hrá sa o veľké peniaze
https://dennikstandard.sk/143048/polsku-a-madarsku-hrozi-dalsia-prehra-na-europskom-sude-hra-sa-o-velke-peniaze/
Vargová: Režim podmienenosti čerpania eurofondov je plný právnych chýb
https://www.teraz.sk/zahranicie/vargova-rezim-podmienenosti-cerpania/594963-clanok.html
„V Maďarsku sa nezlepšila situácia právneho štátu”
https://www.teraz.sk/zahranicie/reynders-v-madarsku-sa-nezlepsila-sit/590182-clanok.html
Maďarský prezident ocenil Františka Mikloška
vysokým štátnym vyznamenaním
https://dennikstandard.sk/140120/madarsky-prezident-janos-ader-ocenil-frantiska-mikloska-vysokym-statnym-vyznamenanim/
Dni slovenskej kultúry vyvrcholili jazzom tria s Martinom Valihorom
30. novembra 2021 - (tasr)
Dni slovenskej kultúry v Maďarsku, ktoré sa začali v septembri, vyvrcholili v pondelok večer v budapeštianskom Opus Jazz Clube vystúpením tria slovenského bubeníka Martina Valihoru, beninského skladateľa a gitaristu Lionela Louekeho a talianskeho basgitaristu Daniela Camardu. Jazzový večer otvorila slovenská formácia Eugen Vizváry Trio v zložení klavirista Eugen Vizváry, basgitarista Juraj Griglák a bubeník Dávid Hodek. „Teším sa, keď slovenská kultúra ide do terénu - do klubov či na festivaly - a má možnosť prezentovať sa v danej krajine lokálnemu publiku. Preto sme radi, že sme v renomovanom a veľmi dobrom kultúrnom stánku v Opus Jazzovom Clube, kam sme mohli pozvať maďarské publikum, ktoré môže zažiť najlepšie talenty zo Slovenska,” povedal pred koncertom pre TASR Valihora, podľa ktorého na toto podujatie pozvali aj maďarského umelca i svetových umelcov. Riaditeľka Slovenského inštitútu v Budapešti Ildikó Síposová pripomenula, že Dni slovenskej kultúry boli koncipované ako panoramatická prehliadka súčasného slovenského umenia v pestrých žánroch ako divadlo, tanec, hudba, výtvarné umenie, ale aj ľudové umenie. Podujatia sa podľa jej slov konali aj mimo hlavného mesta. Maďarskému publiku sa predstavil BOLERO baletný súbor Slovenského národného divadla, bratislavský súbor Quasars Ensemble, folklórny súboru Železiar, herci Divadla Andreja Bagara z Nitry, ale boli prezentované aj diela slovenskej kinematografie a fotografie Karola Kállaya. „Aj napriek pandémii sa nám podarilo zrealizovať všetky plánovane podujatia a potešili nás pozitívne ohlasy maďarského publika,” zdôraznila Síposová.
Danilo Kiš a jeho rodná Subotica
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4514069098692031
Krzysztof Varga, syn poľskej matky a maďarského otca, patrí medzi najznámejšie súčasné spisovateľské a novinárske osobnosti nášho širšieho regiónu. Vo svojich textoch mieša nielen pramene poľskej a maďarskej identity, histórie, literatúry a kultúry, ale načiera pri ich písaní do celej strednej Európy ako dedičky monarchie, do jej viacjazyčnosti a polykultúrnosti. Cez hanebnú súčasť jej dejín, takých známych aj z iných častí takzvaného stredoeurópskeho regiónu, zachytáva osobnosť srbského spisovateľa Danila Kiša a jeho rodnú Suboticu. / Spriaznené spisovateľské identity a hanebná súčasť európskych dejín / Tieň Danila Kiša - Úryvok z knihy Čardáš s mangalicou:
https://dunszt.sk/2021/12/03/spriaznene-spisovatelske-identity-a-hanebna-sucast-europskych-dejin/
Sprievodca Árpád Korpás: V Bratislave má všetko viac názvov
Turisti z Maďarska sú väčšinou prekvapení zo súčasných etnických pomerov v Bratislave. / Ako zobrazovali Bratislavu historické maďarské učebnice?
https://dennikn.sk/2635473/turisticky-sprievodca-korpas-v-bratislave-ma-vsetko-viac-nazvov-aj-to-je-na-nasej-praci-pekne/
Plavovlasý básnik „prezidentom“ Slovenskej ľudovej republiky
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4513319065433701
Viktor Dvorčák (Dvorcsák Győző) sa narodil vo Svidníku v roku 1878. Málokto dnes pozná meno tohto voľakedajšieho prešovského archivára. Skôr sa spomína ako insitný promaďarský kvázi politik, ktorý ku koncu Veľkej vojny vymyslel „slovjacký“ národ.
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/30058-historky-plavovlas-basnik-prezidentom-slovenskej-udovej-republiky
Keď východniari mali vlastnú republiku
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/159904-ked-vychodniari-mali-vlastnu-republiku/
Platený agent s krycím menom Szőke Költő
https://sk.wikipedia.org/wiki/Viktor_Dvor%C4%8D%C3%A1k
A csehszlovák hatóságok halálra ítélték
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dvorts%C3%A1k_Gy%C5%91z%C5%91
Zasadnutie Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku
Pred voľbami s novou členkou a rekordným rozpočtom
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/30051-pred-vo-bami-s-novou-lenkou-a-rekordn-m-rozpo-tom
Náš kalendár na rok 2022
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4480342448731363
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4475699372529004
Milí priatelia, priaznivci, rozširovatelia a čitatelia obľúbenej ročenky Slovákov v Maďarsku, koncom novembra vyšiel Náš kalendár na rok 2022. Obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc, aby publikácia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, vydavateľom ktorej je Nezisková verejnoprospešná spoločnosť SlovakUm s. r. o., čo najrýchlejšie sa dostala do domácností našich Slovákov. Našim cieľom bolo, aby Náš kalendár na rok 2022 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku - prezentujúc tohtoročné udalosti zachytené objektívom fotoaparátu, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť našich školákov a mládeže, a to s netajenými ambíciami, aby nová ročenka bola niečím viac než „iba“ kronikou našej Slovače. Snažili sme sa o to, aby Náš kalendár na rok 2022 bol obsahovo, tematicky a žánrovo pestrým, praktickým, zároveň hodnotným a podnetným čítaním. Objednávku na Náš kalendár 2022 si môžete stiahnuť odtiaľto: http://www.oslovma.hu/Archiv/MegrendL-NKal2022.pdf. Prosíme Vás o to, aby ste vo svojom okolí propagovali našu ročenku, zistili požiadavky doterajších a potenciálnych čitateľov slovenského kalendára a podľa možnosti čím skôr zaslali nám vyplnenú objednávku na túto e-mailovú adresu: ludove.noviny2020@gmail.com / Tel.: +36 1 878 1431 / S pozdravom: Imrich Fuhl, konateľ spoločnosti SlovakUm
Aktivisti Peštianskeho regiónu Zväzu Slovákov v Maďarsku
na čele s členkou Predsedníctva ZSM Martou Papučkovou Glückovou 17. novembra 2021 v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch diskutovali s parlamentným hovorcom Slovákov v Maďarsku Antonom Paulikom najmä o národnostných aspektoch budúcoročných volieb najvyššieho zákonodarného zboru krajiny a o sčítaní obyvateľstva, počas ktorého sa nás o necelý rok opýtajú aj na našu národnostnú a jazykovú príslušnosť, či väzbu.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4456369007795374
Archív: 2014 Kóšpallag - https://www.facebook.com/oslovma/posts/682184908547155
2015 - Pilíšska Čaba - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.859153520850292.1073741973.147596498672668&
XVII. Regionálny slovenský deň v Šalgótarjáne
13. novembra 2021 s FS Železiar z Košíc
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4441528892612719
Zábery z klobasiády na nádvorí Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4442828032482805
Zmení nový zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí prístup Slovenskej republiky vo vzťahu ku krajanom?
https://www.uszz.sk/zmeni-novy-zakon-o-slovakoch-zijucich-v-zahranici-pristup-slovenskej-republiky-vo-vztahu-ku-krajanom/
Zachovanie hodnôt - konferencia Národnosti v Maďarsku
V prvých novembrových dňoch sa v konferenčnej sále Domu bulharskej kultúry v Budapešti uskutočnila medzinárodná konferencia s názvom Národnosti v Maďarsku - Ochrana a odovzdávanie národnostných hodnôt. Medzinárodné stretnutie sa konalo 4.-5. novembra pri príležitosti maďarského predsedníctva v Rade Európy. Témou rokovania bola súčasnosť a perspektívy národnostných menšín v Maďarsku. Gestorom konferencie bol Úrad predsedu vlády Maďarska, úloha oficiálneho hostiteľa pripadla štátnemu tajomníkovi zodpovednému za cirkevné a národnostné vzťahy Miklósovi Soltészovi.
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/30006-zachovanie-narodnostn-ch-hodn-t
Pochybnosti a vyhliadky literárneho života Slovákov v Maďarsku
Slovenská národnostná samospráva XII. obvodu Budapešti zorganizovala stretnutie na tému aktuálnych problémov slovenskej literatúry v Maďarsku za účasti popredných slovenských literárnych teoretikov Karola Wlachovského a Patrika Šenkára. Diskusiu otvoril dlhodobý predseda ZSSUM a predseda hosťujúcej samosprávy Michal Hrivnák. Uviedol, že je to prvá príležitosť, keď priaznivci samosprávy XII. obvodu po dlhej núdzovej pauze spôsobenej koronavírusom mohli byť opäť spolu. Pandémia v značnej miere poznačila prácu kolektívu. Tentoraz na programe bola prezentácia zborníka Výhonky 40, ktorý obsahuje analytické príspevky sympózia na tému prvej antológie našich po slovensky píšucich autorov. Podujatie sa konalo r. 2018 a kniha vyšla asi pred rokom.
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-literatura/29949-pochybnosti-a-vyhliadky-literarneho-ivota-slovakov-v-ma-arsku
Kanada číta Hviezdoslava
Vynikajúci kanadský herec R. H. Thomson, vo svete známy aj stvárnením postavy Matthew Cuthberta v seriálovej adaptácii románu Anna zo Zeleného domu (v ang. Anne with an E), je nadšený básňami velikána slovenskej literatúry P. O. Hviezdoslava. Prominentný predstaviteľ kanadského divadla, filmu a televízie Robert Holmes Thomson sa zoznámil s tvorbou Pavla Országha Hviezdoslava vďaka zbierke Krvavé sonety, ktorú pred dvomi rokmi dostal do daru od slovenského veľvyslanca v Kanade Víta Koziaka.
https://www.mzv.sk/aktuality/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/kanada-cita-hviezdoslava
Rýchlo mizneme a starneme (Srbsko)
Počas návštevy Báčskopetrovskej obce štátna tajomníčka Ministerstva pre starostlivosť o rodinu a demografiu Milka Milovanović Minić uviedla, že Srbsko má v súčasnosti menej ako sedem miliónov obyvateľov, informovalo ministerstvo. V Srbsku sa od začiatku roka narodilo o 794 detí menej ako za prvých desať mesiacov roku 2020 a ak budú pokračovať súčasné demografické trendy, Srbsko bude mať do roku 2050 menej ako päť miliónov obyvateľov, upozornila štátna tajomníčka. Otázka demografie je preto celoštátnou témou číslo jeden.
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11444-rychlo-mizneme-a-starneme
Dvojnásobný záujem - Predsedovia vlád SR a Ukrajiny v Užhorode
Predseda vlády SR Eduard Heger a ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ podpísali vyhlásenie o vzájomnej spolupráci. / Predseda ÚSŽZ v rámci stretnutia premiérov Slovenska a Ukrajiny navštívil krajanov v Užhorode a Storožnici.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4485120561586885
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/150-politika2/1511-premieri-uzhorod
Medzinárodná konferencia k výročiu slovakistiky v Novom Sade
V tomto roku si pripomíname 60. výročie slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade a v rámci programu osláv tohto jubilea už boli usporiadané niektoré podujatia. Dňa 2. decembra sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Slovakistika - súčasný stav a perspektívy, ktorá bude prebiehať vo virtuálnej podobe. https://hl.rs/medzinarodna-konferencia-k-vyrociu-slovakistiky-v-novom-sade/
Nový krajanský portál krajan.sk
Pražská kaviareň, nezisková organizácia v ČR, spustila portál pre krajanov: - Dobrý deň, ahoj, kto ma nepoznáte, volám sa Andrej Probst, som predsedom Pražskej kaviarne (nezisková organizácia v Českej republike), ktorá tento rok spustila krajanský portál www.krajan.sk pre všetkých krajanov z celého sveta. Tento portál by som vám chcel v stručnosti predstaviť, ako môže byť pre vás užitočný.
https://www.slovenskezahranicie.sk/2021/11/17/prazska-kaviaren-neziskova-organizacia-v-cr-spustila-portal-pre-krajanov/
Jozef Joe Klamar: Fotoreportér je taký dobrý, ako je jeho posledná fotografia
Jozef Joe Klamár fotografoval biednych utekajúcich migrantov i japonského cisára. Fotografoval pre Winnipeg Sun a Reuters. V súčasnosti je šéffotograf Agence France Presse pre oblasť strednej Európy. Je doslova nemožné nájsť fotografiu, ktorá by tohto muža v najlepších rokoch charakterizovala. Tento svetovo uznávaný fotograf, ktorý sa narodil v Jasnej a vyrástol v Liptove, tvrdí, že jedna fotografia ešte dobrého fotografa nerobí.
https://snn.sk/news/fotoreporter-je-taky-dobry-ako-je-jeho-posledna-fotografia/
Slovensko v obrazoch SNG
Ivan Korčok: Našu krajinu budeme vo svete prezentovať publikáciou Slovensko v obrazoch Slovenskej národnej galérie. „Som veľmi rád, že som dnes mohol spoločne s generálnou riaditeľkou Slovenskej národnej galérie Alexandrou Kusou uviesť do života publikáciu, ktorá vznikla z môjho podnetu,” uviedol vo štvrtok 18. novembra 2021 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok počas predstavenia knihy „Slovensko v obrazoch Slovenskej národnej galérie“.
https://www.uszz.sk/ivan-korcok-nasu-krajinu-budeme-vo-svete-prezentovat-publikaciou-slovensko-v-obrazoch-slovenskej-narodnej-galerie/
V maďarských nemocniciach leží viac ako 5140 chorých s covidom
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-v-nemocniciach-je-5147-chory/590058-clanok.html
Maďarským nemocniciam prikázali uvoľniť 20 percent lôžok pre nakazenýc
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-nemocnice-maju-uvolnit-20/590025-clanok.html
Maďarsko stanovilo hornú hranicu benzínu a nafty na 480 forintov
https://www.teraz.sk/ekonomika/madarska-vlada-docasne-stanovila-hor/589807-clanok.html
Maďarský kandidát na premiéra Márki-Zay rokoval v Bruseli
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-kandidat-na-premiera-marki/589622-clanok.html
Maďarský parlament: Referendum sa môže konať v deň volieb
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-parlament-referendum-sa-mo/589416-clanok.html
Inflácia v Maďarsku zrýchlila na 9-ročné maximum
https://www.teraz.sk/ekonomika/inflacia-v-madarsku-zrychlila-na-9-ro/589112-clanok.html
Orbán v Ankare vyzval na užšie spojenectvo Európy s Tureckom
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-v-ankare-vyzval-na-uzsie-spojen/589955-clanok.html
Maďarsko buduje najväčšie európske železničné prekladisko
https://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-pokracuje-budovanie-najva/590080-clanok.html
Szijjártó: Nie je možné, aby kohokoľvek pre jeho povolanie odpočúvali
https://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-informacny-urad-rezortu/589044-clanok.html
Maďarský Pegasus nasadili na sledovanie kruhu vyše stovky osôb
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-pegasus-nasadili-na-sledovani/589018-clanok.html
Politik Fideszu potvrdil, že špionážny softvér kúpil rezort vnútra
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-politik-fideszu-potvrdil-ze/588302-clanok.html
Orbán vyzval Brusel, aby uhradil výdavky spojené s ochranou hraníc
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-vyzval-brusel-aby-madarsku-uhra/587667-clanok.html
P. Pellegrini: Energie má mať v rukách štát, nie cudzie vlády
Energetika na Slovensku má byť v rukách a pod kontrolou Slovenskej republiky, nie Maďarskej, ktorá sa o to usiluje. V utorok to vyhlásil bývalý premiér a predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini, ktorý tak reagoval na informácie o záujme maďarskej štátnej spoločnosti MVM odkúpiť podiel v distribučnej spoločnosti Stredoslovenská energetika (SSE).
https://www.teraz.sk/ekonomika/p-pellegrini-energie-ma-mat-v-rukac/587659-clanok.html
Maďari hľadajú zisk vo zvýšení vplyvu u susedov
8. novembra 2021 - (Peter Schutz - komentare.sme.sk)
Keby maďarská štátna firma prejavila záujem o (Stredo) slovenskú energetiku pred rokmi, nebol by dôvod robiť scény. Výroba a distribúcia elektriny sa ešte na začiatku milénia nepociťovala ako najstrategickejšia komodita. A Viktor Orbán mal povesť štandardného politika. Ani jedno z toho dnes neplatí. Takže MVM sa pre Slovensko javí ako najhoršia opcia „privatizácie” SSE Holdingu, ktorého 49 percent s manažérskou kontrolou predáva EPH Daniela Křetínského. „Privatizácie” v úvodzovkách, MVM je všetko, iba nie súkromný kapitál. Chiméry o revizionizme a iredente si aj pokojne odpustíme, ale zásadné zvýšenie ekonomického vplyvu Orbánových oligarchov, ktorí v Maďarsku ovládajú všetko štátne, by malo byť dosť odstrašujúce pre Hegerovu vládu. Teda aby prekazila predaj v prípade, že Křetínský - ktorý kúpil SSE za 400 miliónov - akceptuje ponuku MVM na 1,2 miliardy eur. Podozrenie z neekonomických motivácií vyvstáva už len z dôvodu, že o 300 miliónov prevyšuje konkurenčné ponuky E.On-u a ČEZ-u. Navyše, s kontrolou elektrických drôtov je SSE prirodzeným monopolom, čiže súčasťou bezpečnostnej infraštruktúry štátu. V situácii, keď Rusko, s ktorým udržiava Orbán vysoko nadštandardné vzťahy, inštrumentalizuje plyn a ropu ako nástroje geopolitického zápasu, sú energie viac než kedykoľvek doteraz politickou komoditou. Najrukolapnejším dôkazom nad dôkazy je škrtenie dodávok plynu ako nátlak na „spojazdnenie” Nord Streamu II. Ortodoxiu, že štát nemá čo zasahovať do trhových procesov, k čomu sa v čase prvého predaja SSE Francúzom ešte hlásil aj autor textu, by dnes mal odpustiť aj liberál Sulík, ktorý môže stopnúť transakciu. Isteže je štát mizerný podnikateľ, problém je, že bezpečnostný aspekt transakcie je podstatnejší než ekonomický. Aj z hľadiska daňového poplatníka. Len pikantné je, že o predaji SSE chce zvolávať mimoriadnu schôdzu ten Fico, ktorý v roku 2015 podpísal s Orbánom rozsiahle memorandum o spolupráci. (Maďarský analytik: „Tým, že slovenský premiér prišiel do Pešti, pomohol svojmu partnerovi ukázať Európe, že nie je izolovaný.”) Nejasná je navyše aj motivácia EPH, ktorý kúpou SSE „realizoval dlhodobý strategický zámer, na rozdiel od finančných investorov nie je naším cieľom aktíva kupovať a predávať, ale budovať hodnotu EPH ako celku”. To sa písal rok 2013, dnes ten istý Křetínský hovorí, že ťažisko rastu bude v ostatných segmentoch. Má aj kus pravdy, no takýto premet je prinajmenšom na zamyslenie pri predaji Maďarom, ktorí aj nadhodnotenou cenou avizujú, že zisk nehľadajú v eurách ani vo forintoch, ale vo zvýšení vplyvu štátu u susedov.
Ako V4 vidí verejnosť
Názory obyvateľov Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska na vyšehradskú spoluprácu.
https://dennikn.sk/2600317/ako-v4-vidi-verejnost/
Magický realizmus V4 nám škodí
V čase, keď sa u nás menili ministri zdravotníctva, sme boli presvedčení, že EÚ sa od nás môže učiť bojovať s covidom.
https://komentare.sme.sk/c/22780549/magicky-realizmus-v4-nam-skodi.html
Smiali by sa Maďari na seriáli Susedia?
Prečo sa Slováci dokážu zabaviť na komolení slovenčiny pod vplyvom maďarčiny? V čom je pre Slovákov maďarčina náročná, ak sa ju chcú naučiť? Vysvetľuje docentka z Katedry maďarského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte UK Katarína Misadová.
https://dennikn.sk/2599239/smiali-by-sa-madari-na-seriali-susedia-a-na-komoleni-madarciny-slovencinou-vysvetluje-odbornicka-na-madarsky-jazyk/
V Prešove obnovili pamätník básnika Sándora Petőfiho
https://www.teraz.sk/regiony/v-presove-obnovili-pamatnik-madarsk/589548-clanok.html
Vitráže či strechy zaplatia farnostiam na východe Maďari
https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22772899/vitraze-fasady-a-strechy-madari-zaplatia-farnostiam-na-vychode-opravy-kostolov.html
Zomrel legendárny Miroslav „Meky“ Žbirka
Výnimočný spevák a skladateľ, osobnosť slovenskej a českej populárnej hudby
https://www.uszz.sk/zomrel-legendarny-miroslav-meky-zbirka-vynimocny-spevak-a-skladatel-osobnost-slovenskej-a-ceskej-popularnej-hudby/
Stránkové pracovisko ÚSŽZ zatvorené
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí informuje, že od stredy 10. novembra 2021 je zatvorené stránkové pracovisko Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí až do odvolania z dôvodu výskytu COVID-19 ochorenia na pracovisku/úrade. Ďakujeme za porozumenie. (uszz.sk)
Predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip na konferencii v Budapešti
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4411210602311215
O podporu krajanov, ktorým v Európe prináleží status národnostných menšín, Slovensko prejavuje skrze ÚSŽZ stále väčšiu pozornosť
https://www.uszz.sk/o-podporu-krajanov-ktorym-v-europe-prinalezi-status-narodnostnych-mensin-slovensko-prejavuje-skrze-uszz-stale-vacsiu-pozornost-zmienil-sa-milan-jan-pilip-na-konferencii-v-budapesti/
Slovenská recitačná súťaž v Budapešti
Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti usporiadala tradičnú súťaž v prednese poézie a prózy 11. novembra 2021 v knižnici Materskej školy, základnej školy, gymnázia a žiackeho domova s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4434363126662629
Bugár a Weiss: Koalícia spustila studenú vojnu a rozkladá štát v priamom prenose
Chaos a napätie v bezpečnostných zložkách vnímajú veľmi kriticky bývalí politickí lídri Peter Weiss (SDĽ) a Béla Bugár (Most-Híd). V relácii Ide o pravdu podporili snahy koalície bojovať proti korupcii, a obnoviť dôveru v právny štát. „Ale nemôžte to robiť tak, že porušujete princípy právneho štátu,“ povedal Peter Weiss, bývalý predseda SDĽ a veľvyslanec v Prahe a Budapešti. Vyčíta koaličným politikom, že z témy spravodlivosti urobili politickú kampaň. Prešľapy a zneužívanie bezpečnostných či justičných inštitúcií môže podľa Bélu Bugára, bývalého šéfa Mostu-Híd, znamenať demontáž demokracie. Varuje pred situáciou, ktorá by mohla nastať po parlamentných voľbách: „Už nebude dôležité kto vyhrá voľby, ale v akom štáte budeme žiť.“
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/605417-bugar-a-weiss-v-ide-o-pravdu-koalicia-spustila-studenu-vojnu-a-rozklada-stat-v-priamom-prenose
Filozof G. M. Tamás: Orbán spravil zásadnú chybu, ktorú mu Maďari neodpustia
V Maďarsku prebieha vzbura mladých proti establišmentu, myslí si filozof G. M. Tamás. Nová generácia opozície chce podľa neho očistiť systém od korupcie, no očakávať môžeme skôr chaos a zmätok.
https://dennikn.sk/2587788/filozof-g-m-tamas-orban-spravil-zasadnu-chybu-ktoru-mu-madari-neodpustia
Otvorili diaľnicu M30 od Miškovca až po slovenské hranice
https://www.teraz.sk/ekonomika/v-madarsku-otvorili-dialnicu-m30-od-mi/586155-clanok.html
hiSTORkY - Osud trónu uhorského a (nielen) slovenské stopy
Jozef Schwarz: Manželka viceregenta I. Horthyho bola slovenskou štátnou občiankou, jej rodičia mali veľkostatok v Horných Lefantovciach pri Nitre.
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/30000-historky-osud-tronu-uhorskeho-a-nielen-slovenske-stopy
Maďari rušia nákupy pôdy na Slovensku
Orbán poslal Hegerovi list s vysvetlením. Šéf diplomacie Ivan Korčok oznámil, že toto rozhodnutie berie na vedomie a považuje to za dôkaz nevyhnutnosti vzájomných konzultácií a intenzívneho dialógu o všetkom, čo obe krajiny robia vo svojich vzájomných vzťahoch.
https://ekonomika.pravda.sk/krajina/clanok/603596-madari-rusia-nakupy-pody-na-slovensku-orban-poslal-hegerovi-list-s-vysvetlenim/
Výroba čepcov - súčasť zachovávania ľudovej tradície
Asociácia slovenských spolkov žien v sobotu 9. októbra v Kysáči usporiadala dielňu výroby čepcov. Dielňa bola práve v Kysáči, pri príležitosti storočnice Spolku kysáčskych žien. Usporiadali ju na tamojšej Starej fare a zúčastnili sa jej spolky z Banátu a Báčky, členky ASSŽ. Podujatie podporili Pokrajinský sekretariát pre národnostné menšiny a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.
https://hl.rs/vyroba-cepcov-sucast-zachovavania-ludovej-tradicie/
Najviac záchrancov Židov bolo medzi Slovákmi
Antisemitizmus nezapustil v slovenskej populácii nijaké hlbšie korene. Počas ostatnej návštevy sv. otca Františka v Bratislave sme si pripomenuli aj 80. výročie holokaustu na Slovensku. Sám pápež František dokonca poctil židovskú komunitu na Slovensku svojou účasťou na spomienkovom podujatí na mieste už zbúranej bratislavskej synagógy. Aký bol teda vzťah Slovákov a Židov v minulosti.
https://snn.sk/news/najviac-zachrancov-zidov-bolo-medzi-slovakmi/
Výstava Jarné nôty v Nadlaku
Medzi spoločné dolnozemské projekty na rok 2021 v dohode signatárov zo Srbska, Rumunska a Maďarska bola zahrnutá aj výstava 25 ročníkov Festivalu vážnej hudby Jarné nôty, ktorá sa mala realizovať pod gesciou Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a za finančnej podpory ÚSŽZ. Po odznení jubilejného 25. ročníka Festivalu vážnej hudby Jarné nôty 26. júna 2021 v slávnostnej sieni GJK v Petrovci v rámci ÚKVS sa pristúpilo k príprave výstavných materiálov na tému tohto podujatia. Výsledkom je 25 výstavných panelov veľkosti 50 x 70 cm. Autorkou výstavy je predsedníčka MOMS Petrovec Katarína Melegová-Melichová a grafický dizajn mala na starosti Olja Torday.
https://www.slovackizavod.org.rs/vesti/vid/18931
Krajania zasadali v Bratislave
V piatok 22. a sobotu 23. októbra 2021 sa v Bratislave uskutočnili dve zásadné rokovania orgánov Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Ich dejiskom bol hotel SÚZA, prevádzkovaný Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Ako prvé sa uskutočnilo stretnutie Ekumenickej duchovnej rady Svetového združenia Slovákov v zahraničí, združujúce slovenských duchovných všetkých cirkví, pôsobiacich mimo Slovensko. Témou bola tentoraz mládež.
https://www.uszz.sk/krajania-zasadali-v-bratislave/
Slovensko-český klub slávil 25 rokov
Na rok 2021 pripadlo významné výročie, štvrťstoročnica Slovensko-českého klubu, vydavateľa Slovenských dotykov, Magazínu Slovákov v ČR, ale aj majiteľa a prevádzkovateľa Slovenského domu v Prahe, koordinátora cyklu festivalov Dni slovenskej kultúry po ČR a organizátora veľkého množstva ďalších kultúrnych, vzdelávacích či mediálnych aktivít. Toto výročie oslávil Slovensko-český klub, z. s., slávnostným programom v posledný septembrový deň. Kde inde, než v Slovenskom dome v Prahe? https://www.uszz.sk/slovensko-cesky-klub-slavil-nadhernych-25-rokov-stvrtstorocie-rozkroocene-ponad-rieku-moravu/
Slováci sa zapájajú do medzinárodného výskumu sexuálneho správania
V uplynulých dňoch začal zber dát v 45 krajinách sveta, pričom súčasťou výskumnej siete je aj Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach. Košickí psychológovia spúšťajú výskum zvláštností a faktorov sexuálneho správania jednotlivcov na Slovensku. Ide o súčasť medzinárodného výskumu sexuálneho správania dospelých International Sex Survey (ISS). TASR o tom informoval Marián Gladiš z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach.
https://www.teraz.sk/slovensko/slovensko-sa-zapaja-do-medzinarodneho/586971-clanok.html
Hviezdoslavov Kubín pozná svojich víťazov
Tohtoročný Hviezdoslavov Kubín pozná svojich víťazov. Na celoštátnom kole 67. ročníka podujatia v umeleckom prednese a prózy, ktoré sa od 27. októbra konalo v Dolnom Kubíne, sa predstavila približne stovka účastníkov. Víťazov vyhlásili v sobotu večer. TASR o tom informovala hovorkyňa Národného osvetového centra Alexandra Žilavá.
https://www.teraz.sk/slovensko/hviezdoslav100-hviezdoslavov-kubin-poz/587180-clanok.html
Hviezdoslav bol aj poslancom
Hviezdoslav bol poslancom za prvej ČSR, uctil si ho aj V. Šrobár. Pavol Országh Hviezdoslav bol nielen veľkým slovenským básnikom, ale aj vlastencom. Privítal vznik prvej Československej republiky (ČSR), dokonca sa v tomto období politicky angažoval - ako poslanec aj ako jeden z predsedov Matice slovenskej. V roku 1905 Hviezdoslav už ako renomovaný básnik reagoval na revolučné udalosti v Rusku. Venoval im dve svoje básne Slavianstvo, teba sudba stíha a Ach, búri, kvasí sa to vo Slavianstve. Hviezdoslav mal dobrú povesť aj v zahraničí - v roku 1912 ho zvolili za dopisujúceho člena Kisfaludiho spoločnosti, čo bola maďarská literárna inštitúcia. Tým sa mu dostalo uznania za početné preklady maďarských autorov (Imre Madách, Sándor Petőfi, János Arany). V roku 1913 ho zvolili za dopisujúceho člena Českej akadémie vied a umení v Prahe.
https://www.teraz.sk/kultura/hviezdoslav-bol-poslancom-za-prvej-csr/587235-clanok.html
SĽUK v Kovačici
Slovenský ľudový umelecký kolektív očaril divákov v Kovačici. Profesionálne umelecké teleso na Slovensku v stredu 27. októbra potešilo početné publikum v Dome kultúry 3. októbra v Kovačici a zveličilo oslavy Kovačického októbra. SĽUK vystupoval v Kovačici na záver svojho turné v rámci ktorého vystúpil najprv v Békešskej Čabe v Maďarsku potom v Užiciach a Belehrade a nakoniec aj v Kovačici. O zájazde a dojmoch pre RTV OK hovorili doc. Mgr. Juraj Hamar CSc., generálny riaditeľ SĽUK-u a PhDr. Maroš Červenák, riaditeľ umeleckej prevádzky SĽUK-u.
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11431-sluk-v-kovacici
Slovenská evanjelická cirkev v Begeči dostala výhražný list
Slováci z toho mesta v Srbsku majú dva alebo tri mesiace na presťahovanie sa do susedného mesta Hložany, ktoré sú s väčšinovým slovenským obyvateľstvom. Prípad sa stal pred týždňom, keď žena poverená upratovaním našla v kostolnej schránke štyri ručne písané strany s vyhrážkami Slovákom, no zistilo sa to až teraz, pretože cirkevná vrchnosť nechcela s tým vyjsť na verejnosť. Prípad rozbúril hladinu po to, ako na facebookovom profile Begečana Davida Francistiho, boli zverejnené fotografie listu, v ktorom je okrem iného napísané: „Ak máš rozum, odíď! Ak nie, čaká ťa peklo ako našich Srbov v Kosove!” Médiá hneď reagovali a potom sa samozrejme rozprúdila živá debata na sociálnych sieťach.
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11430-vyhrazny-list
Triumf Kysáčanov na festivale DIDA 2021
Za nami je 26. festival Divadelné inscenácie dolnozemských autorov v Pivnici. Vďaka smelosti a vytrvalosti organizátora festivalu Ochotníckeho divadla Janka Čemana pivnické javisko, hľadisko, ale aj vstupná hala divadelnej siene a divadelný salón žili divadlom od štvrtka 28. do nedele 31. októbra.
https://hl.rs/triumf-kysacanov-na-festivale-dida-2021/
Európa starne. Aké budú dôsledky?
Starnutie populácie zvýši tlak na verejné financie a navrhovaný vek odchodu do penzie tiež postupne rastie. Aký je v členských štátoch EÚ súčasnosti? Nízka pôrodnosť a zvyšovanie očakávanej dĺžky života prinesie Slovensku, ale aj iným krajinám, zmenu demografickej štruktúry obyvateľstva. So starnutím však nie sú spojené iba výdavky na dôchodky, ale aj na zdravotnú a sociálnu starostlivosť.
https://uzitocna.pravda.sk/dochodky/clanok/605731-europa-starne-ake-budu-dosledky/
Otázniky nad Martinskou deklaráciou
Je všeobecne známe, že slovenská politická reprezentácia sa k projektu spoločného štátu prihlásila Martinskou deklaráciou. Stalo sa tak dva dni po jeho vzniku, 30. októbra 1918. Ďalšie desaťročie na Slovensku sa však nieslo v znamení sporov o to, či deklarácia nebola sfalšovaná a či nemala tajný dodatok.
https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/605651-otazniky-nad-martinskou-deklaraciou/
Ako na voľby do NRSNM 2022?
„Na budúci rok (2022) my, Slováci v Srbsku zvolíme si svojich predstaviteľov do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (ďalej: NRSNM), ktorá je zastupiteľským a najvyšším orgánom kultúrnej samosprávy našej menšiny. Toto samozrejme, prostredníctvom oprávnených navrhovateľov kandidátov t.j. predkladateľov kandidátnych listín do volebného procesu, ktorými môžu byť: 1) registrované slovenské politické strany, 2) združenia občanov zameraných na ochranu práv slovenskej menšiny a 3) skupiny voličov počítajúce aspoň 3 voličov zapísaných do osobitného zoznamu voličov slovenskej menšiny. Z tohto uhla osvetlíme postavenie Matice slovenskej v Srbsku (ďalej: MSS), ako najreprezentatívnejšej, najširšej občianskoprávnej spoločnosti priamo podchytávajúcej autentické záujmy, potreby našej menšiny - vo volebnom procese do NRSNM.” - Píše prof.Dr. Miroslav Vitéz.
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11442-ako-na-volby-do-nrsnm
Z vrchov do nížin - Kovačická insita na Slovensku
Priestory Thurzovho domu v Banskej Bystrici 4. novembra opäť ožili farbami. Insitné umenie sa po dvoch rokoch vrátilo do Stredoslovenského múzea. Návštevníci sa môžu tešiť na návrat umenia plného spontánnosti, bezprostrednosti a úprimnosti. Na predajnej výstave svoje diela prezentujú umelci z Kovačice a Padiny. Spoluorganizátorom predajnej výstavy je Banskobystrický samosprávny kraj, Pavel Babka, zakladateľ Galérie Babka a Pavel Baláž, zakladateľ Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka Kovačica, ktorý do Stredoslovenského múzea priniesol výstavu z dejín Kovačice. Externe na nej spolupracovala etnologička Zuzana Drugová, ktorá už 09.11.2021 o 16:00 hodine záujemcov prevedie po tejto výstave prostredníctvom komentovanej prehliadky.
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11439-z-vrchov-do-nizin
Európska komisia rozdá mladým 60-tisíc lístkov na vlak
Európska komisia (EK) rozdá Európanom vo veku od 18 do 20 rokov 60-tisíc lístkov na vlak. Prihlášky možno podávať od 12. októbra 12:00 do 26 októbra 12:00. Musia sa vzťahovať na cestovanie v roku 2022, ktorý bude európskym rokom mládeže. Komisia o tom informovala v pondelok v tlačovej správe.
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/603531-europska-komisia-rozda-mladym-60-tisic-listkov-na-vlak/
Zamestnávanie cudzincov na Slovensku
Stav kvalifikovanej pracovnej sily na slovenskom trhu práce je dlhodobo poddimenzovaný. Tento trend výrazne nezmenil ani príchod pandémie a s ňou spojený nárast nezamestnanosti, kedy celoslovenská miera evidovanej nezamestnanosti v mesiaci august dosiahla stále nadpriemerných 7,37 %. Snahou tohto príspevku je poskytnutie základných informácií ohľadne povinností slovenského zamestnávateľa, ktorý má záujem o uzatvorenie pracovného pomeru s cudzincom.
https://hnonline.sk/pr-clanky/10473225-zamestnavanie-cudzincov-na-slovensku
Slovák, ktorý v Maďarsku zrazil cyklistov, sa priznal, že užil drogy
Občan Slovenskej republiky, ktorý v pondelok na západe Maďarska zrazil dvoch cyklistov, sa priznal, že pred jazdou užil štyri druhy omamných látok. Informoval o tom v stredu spravodajský server 24.hu s odvolaním sa na vyjadrenie hovorkyne Rábsko-mošonsko-šopronskej župnej prokuratúry Katalin Zsuzsanny Gálovej.
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/603014-slovak-ktory-v-madarsku-zrazil-cyklistov-sa-priznal-ze-uzil-drogy/
Rozhovory s úspešnými Slovákmi vo svete
Ako aj s tými, ktorí sa rozhodli pre návrat do vlasti: Podcast Slováci v zahraničí oslavuje svoje siedme narodeniny. Za toto obdobie vám Oli Džupinková v 270-tich epizódach predstavila úspešné a inšpiratívne príbehy našich rodákov žijúcich mimo domoviny. Stále však platí - všade dobre, doma najlepšie. Štvrtým hosťom je vedec Pavol Čekan spolu s manželkou Marínou, ktorí sa vrátili na Slovensko pred 4 rokmi: „Vrátili sme sa, lebo sme Slováci a Slovensko je naša rodná krajina a chceli sme si vyskúšať život na Slovensku.
https://www.expres.sk/259129/slovaci-v-zahranici-navraty-pavol-cekan/
Projekt Slováci vo svete (aktuality.sk)
https://www.aktuality.sk/tema/slovaci-vo-svete/
Práca učiteľa očami slovenských pedagógov v Maďarsku
Portál Slovenskej akadémie vied - Jednu z početných enkláv zahraničných Slovákov tvoria krajania žijúci v Maďarsku. Ich výskumu sa dlhodobo venuje Spoločenskovedný ústav CSPV SAV v Košiciach, ktorý spolupracuje s Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku v Békešskej Čabe. Súčasný výskum je zameraný na slovenské školstvo v Maďarsku.
https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=9754
Michal Spevák: O utečencoch a Slovákoch žijúcich v zahraničí
Ohľadom politiky starostlivosti o Slovákov v zahraničí v svojom programe najviac bodov má OĽANO. Chceli by novelizovať Zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí, vypracovať novú stratégiu spolupráce so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Čoraz častejšie sa ozývajú ohlasy, že treba sformovať Ministerstvo pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ministerstvo by sa zaoberalo stupňom práv a slobôd Slovákov žijúcich v zahraničí ako aj Slovákmi zo zahraničia, ktorí sa vrátili žiť na Slovensko. Po trpkej skúsenosti Spolku Slovákov v Poľsku, nasledovali trpké skúsenosti Slovákov v Báčskom Petrovci v roku 2019. Našinci, krajania, čiže príslušníci slovenského národa žijúci v zahraničí si spoluprácu so Slovenskom predstavujú trochu inak.
https://dennikn.sk/blog/1767576/o-utecencoch-a-slovakoch-zijucich-v-zahranici/
Výstava fotografií Karola Kállaya v Slovenskom inštitúte v Budapešti
V rámci Dní slovenskej kultúry v Maďarsku zorganizoval Slovenský inštitút v Budapešti v spolupráci s Turčianskou galériou v Martine výstavu fotografií slovenského fotografa, dokumentaristu, reportéra Karola Kállaya. Vernisáž sa uskutočnila 6. októbra vo výstavnej sieni SI. Výstavu priblížil kurátor a jeho dlhoročný priateľ Marián Pauer. Na vernisáži sa zúčastnil aj syn fotografa Karol Kállay ml., ktorý sa poďakoval za realizáciu výstavy obrazov jeho otca. Záujemcovia si môžu pozrieť výber 16 čiernobielych fotografií z rôznych kútov sveta. Dvojice fotografií sú vybrané z knihy Súvislosti. Ich zaujímavosťou je, že zachytávajú rovnaký okamih na rôznych miestach vo svete. Výstava je verejnosti prístupná do 6. novembra.
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/29948-v-stava-karola-kallaya-v-si
Výborná politická a hospodárska spolupráca Srbska a Slovenska
Predsedníčka vlády Srbska Ana Brnabićová na zasadnutí s podpredsedom vlády Slovenskej republiky Richardom Sulíkom ocenila, že je politická a hospodárska spolupráca medzi dvomi krajinami výborná.
https://hl.rs/vyborna-politicka-a-hospodarska-spolupraca-srbska-a-slovenska/
Slovenské firmy investujú v Srbsku desiatky miliónov eur
29. októbra 2021 - (tasr)
Slovenské firmy investujú v Srbsku do vybudovania fabriky na výrobu hliníkových polotovarov a budú sa podieľať aj na výstavbe letiska v Kragujevaci. Investície rádovo v desiatkach miliónov eur oznámili počas biznis fóra organizovaného Radou slovenských exportérov v rámci oficiálnej návštevy ministra zahraničných vecí Srbskej republiky Nikolu Selakoviča na Slovensku. 29. októbra 2021 o tom informoval predseda Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek. „Počas takmer dvojhodinovej debaty boli prediskutované podnikateľské príležitosti na srbskom trhu, ako aj konkrétne zámery slovenských firiem,“ uviedol Parízek. Na fóre sa zúčastnilo takmer 20 podnikateľov z rôznych sektorov vrátane metalurgie, strojárstva, potravinárstva, automobilového a obranného priemyslu či služieb.
Maďari hľadajú cesty, ako zosadiť siláka z trónu
Počas obdobia presahujúceho jednu dekádu bol Viktor Orbán vzorom a inšpiráciou autokratov v Európskej únii aj za jej hranicami. Maďarský predseda vlády ukázal, ako sa to robí, ak chcete z liberálnej demokracie urobiť neliberálny režim, aj bez toho, aby ste používali násilnícke metódy a zachovali pritom fasádu pluralizmu...
https://komentare.hnonline.sk/financial-times-v-hn/11743864-madari-hladaju-cesty-ako-zosadit-silaka-z-tronu
65. výročie protikomunistickej revolúcie
https://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-oslavuju-65-vyrocie-prot/585570-clanok.html
Priaznivci V. Orbána si pripomenuli povstanie 1956
Tradíciu pochodov s cieľom vyjadriť podporu Orbánovmu kabinetu založilo združenie Fórum občianskeho zomknutia (CÖF) v roku 2012.
https://www.teraz.sk/zahranicie/priaznivci-v-orbana-si-pripomenuli-pov/585607-clanok.html
Pojeb*li sme to - Ako nepokoje spred 15 rokov ovplyvnia kampaň v Maďarsku
Demonštranti útočili tankom, policajti brutálne zbili aj nevinných. / Orbánovci pripravili veľkolepý thriller, v ktorom spracovali demonštrácie proti expremiérovi Ferencovi Gyurcsányovi v roku 2006. Vládny Fidesz urobí všetko pre to, aby predvolebnú kampaň v Maďarsku v čo najväčšej miere ovplyvnila politická minulosť krajiny.
https://dennikn.sk/2583876/demonstranti-utocili-tankom-policajti-brutalne-zbili-aj-nevinnych-ako-nepokoje-spred-15-rokov-ovplyvnia-kampan-v-madarsku/
Orbán: Komunistom nikdy nezabudneme rok 2006
23. októbra 2021 - (tasr)
V časoch, keď sa Maďari ozvali, dostali ako odpoveď slzotvorný plyn a gumené projektily. Pred 15 rokmi naplnili budapeštianske ulice násilie, krv a slzy; stalo sa to pri 50. výročí vypuknutia protikomunistickej revolúcie pred zrakmi celého sveta. V sobotu to v Budapešti povedal predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý zdôraznil, že to Maďari komunistom nikdy nezabudnú. Orbán pred státisícovým davom priaznivcov okrem iného vyhlásil, že by bolo načase, keby už aj v Bruseli pochopili, že s Maďarmi si neporadili ani komunisti. „Maďari chceli v roku 1956 aj v roku 2006 to isté, a chcú to aj dnes - spravodlivosť pre Maďarsko,” zdôraznil Orbán. Podľa jeho slov sa ľavicových strán netreba báť, hrozí iba sieť, financie a médiá, ktoré stoja za nimi. Tie však zomknutí Maďari porazia, dodal.
Maďarská opozícia je pripravená postaviť sa za Márkiho-Zaya
„Aj my sme dokázali zmobilizovať voličov, na primárne voľby prišlo celkom 850.000 ľudí. Z toho vyplýva, že sa ukazuje, že mnoho opozičných voličov si uvedomuje, že je potrebné sa verejne ukázať...”
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-opozicia-je-pripravena-post/585718-clanok.html
Opozícia: Zomknutie národa potvrdí, že sme väčšina
23. októbra 2021 - (tasr)
Úplným národným zomknutím teraz bude možné potvrdiť, že opozícia v Maďarsku má väčšinu, povedal v sobotu v Budapešti kandidát na post premiéra do parlamentných volieb v roku 2022 Péter Márki-Zay z Hnutia Maďarsko pre všetkých (Mindenki Magyarországa Mozgalom), ktorý zvíťazil v minulotýždňových opozičných primárnych voľbách. Márki-Zay hovoril na opozičnom zhromaždení pri príležitosti osláv 65. výročia vypuknutia maďarského protikomunistického povstania z roku 1956, na ktoré na Námestie hrdinov prišlo vyše 1000 priaznivcov opozičných strán so straníckymi vlajkami, ako aj s vlajkami Maďarska a Európskej únie. „Bude to mohutný boj, v ktorom pôjde o slobodu nášho národa, o novú ústavu, ktorú bude treba prijať prostredníctvom referenda, ale aj o pričlenenie Maďarska k európskej prokuratúre. Chceme byť krajinou, kde do verejnoprávnej televízie vpustia opozičného politika nielen na päť minút,” povedal opozičný premiérsky kandidát. Podľa jeho slov bude okrem iného potrebné prijať aj nový volebný zákon a vstúpiť do eurozóny. S prejavom vystúpili všetci piati opoziční kandidáti na post premiéra do budúcoročných parlamentných volieb, ktorí sa zúčastnili na primárkach.
Politické zemetrasenie v opozičných primárkach
https://dennikn.sk/2578466/mala-madarska-revolucia-pat-zmien-ktore-prinieslo-politicke-zemetrasenie-v-opozicnych-primarkach
Nezávislý primátor, liberálny konzervatívec a otec siedmich detí
Orbánov vyzývateľ a nový líder maďarskej opozície
https://dennikn.sk/2577609/nezavisly-primator-liberalny-konzervativec-a-otec-siedmich-deti-kto-je-orbanov-vyzyvatel-a-novy-lider-madarskej-opozicie
„Orbánova vláda skôr zradí vlastný národ ako Putina“
https://dennikn.sk/1616543/orbanova-vlada-skor-zradi-vlastny-narod-ako-putina-hovori-madarsky-opozicny-politik
Víťaz primárok Márki-Zay chce posilniť jednotu opozície
Kandidát opozície na post predsedu maďarskej vlády pre budúcoročné parlamentné voľby Péter Márki-Zay označil za najdôležitejšiu úlohu nadchádzajúcich týždňov vybudovať jednotu opozície. Márki-Zay priznal, že v priebehu primárok mal konflikty s viacerými opozičnými politikmi, vrátane svojej hlavnej súperky v primárkach Kláry Dobrevovej. Tieto spory chce však čo najskôr urovnať, na čom už aj podľa vlastných slov začal pracovať. Márki-Zay v druhom kole primárok získal 56,69 percenta hlasov, čím porazil Dobrevovú - kandidátku Demokratickej koalície (DK). Tú preferovalo 43,31 percenta účastníkov druhého kola primárok.
https://www.teraz.sk/zahranicie/vitaz-primarok-marki-zay-chce-posiln/584428-clanok.html
Výsledok primárok rozvracia Fideszu kampaň
Maďarskej opozícii sa prvýkrát za desať rokov podarilo čosi významné
18. októbra 2021 - (Peter Schutz - komentare.sme.sk)
Primárky maďarskej opozície o kandidáta na premiéra a tiež poslancov v 106 jednomandátových obvodoch dokázali prekvapiť aj naslovovzatých insiderov. Márki-Zay Péter (MZP), starosta mesta Hódmezovásárhely, ktorý v rozstrele o vyzývateľa Orbána porazil Kláru Dobrevovú, totiž nie je členom ani jednej zo šiestich strán, integrujúcich sa na jednu kandidátku. A ešte navyše, deklaroval sa nielen ako nezávislý, ale aj ako kresťanský konzervatívec - čo akcentuje, kade chodí - čím vyčnieva z prevažne ľavo-progresívnej opozície. Maďari tomu hovoria „kakuk tojás“ (kukučie vajce). Skutočnosť, že ideologicky sa MZP prekrýva s Fideszom, robí z neho šťastnú a rozumnú voľbu 660-tisíc priaznivcov opozície, od ktorých dostal 58 percent hlasov. Na rozdiel od ľavicovej konkurentky z Demokratickej koalície (najsilnejšia opozičná strana) nemá slabinu, ktorú by kampaň Fideszu s veľkým gustom rozstrieľala. Ako manželka Gyurcsánya, ktorého propaganda Fideszu 12 rokov démonizuje (aj nad rámec toho, že vládol ozaj zle), by Dobrevová totiž fungovala ako ideálny terč dehonestačnej kampane doteraz postavenej na tom, že celé primárky sú divadlo režírované Gyurcsányom. Riziko, že s Dobrevovou by opozícia prehrala s Fideszom aj štvrté voľby (2010, 2014, 2018), sa pociťovalo až natoľko vysoké, že ľavicový primátor Pešti Karácsony odstúpil s výzvou voličom, aby hlasovali za konzervatívca MZP. Z prieskumov vychádza Fidesz stále o kvapku silnejší ako opozičný „hexagón“, ale výsledok primárok mu celkom rozvracia kampaň strategicky založenú na strašení Gyurcsányom ako najnepopulárnejším maďarským politikom. (Stál napríklad za brutálnym rozohnaním opozičnej demonštrácie roku 2006.) Výzva Fideszu vymyslieť kampaň nanovo je najzásadnejší presah prekvapenia z primárok. A po druhé je výsledok odkazom všetkým stranám opozície, že čosi s nimi nie je v poriadku, keď ich nominantov preskákal človek „z dediny“ bez partajnej podpory a štátnych peňazí za hlasy. Zase treba uznať, že zvládnutím organizácie primárok (osobne aj elektronicky) sa maďarskej opozícii s dlhoročným renomé kôpky nešťastia a vzájomného hanobenia podarilo prvýkrát za desať rokov čosi významné. A to silný impulz do zápasu s Fideszom, v ktorom - ako hovoria - pôjde o všetko, lebo Orbán nastoľuje autokraciu a ženie Maďarsko preč z EÚ. S tou autokraciou majú pravdu ešte aj vtedy, ak primárkami, do ktorých vložili hory prostriedkov, času i energie, vlastne pripustili, že zmena vlády - presnejšie režimu - je v Maďarsku ešte stále možná voľba. No, uvidíme v apríli 2022.
Orbán: EÚ si rozširuje právomoci, Maďarsko sa postaví za Poľsko
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-eu-si-ukradomky-rozsiruje-pra/585198-clanok.html
Orbán podporí Poľsko v spore s EÚ
https://svet.sme.sk/c/22768215/orban-podpori-polsko-v-spore-s-eu.html
Gulyás reaguje na výzvu Sassoliho, aby EP pripravil žalobu na EK
https://www.teraz.sk/zahranicie/budapest-zalovat-ek-za-neuplatnenie/585105-clanok.html
Liek proti covidu vyvíjaný v Maďarsku už testujú na zvieratách
„Liek bude podobný protilátke, bude ho možné použiť aj preventívne... Môže poskytnúť ochranu aj osobám, u ktorých očkovanie nie je účinné...”
https://www.teraz.sk/zahranicie/liek-proti-covidu-vyvijany-v-madarsku/585245-clanok.html
Zomrela vdova maďarského exprezidenta F. Mádla - Dalma Mádlová
https://www.teraz.sk/zahranicie/zomrela-vdova-madarskeho-exprezidenta/585488-clanok.html
Maďarská centrálna banka zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu
https://www.teraz.sk/ekonomika/madarska-centralna-banka-zvysila-k/584619-clanok.html
Maďarský prezident schválil plán rozvoja armády
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-prezident-schvalil-plan-roz/584937-clanok.html
Milióny zMaďarska do Košíc - Zasponzorujú výstavbu futbalovej akadémie
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22762003/od-madarov-pridu-do-kosic-miliony-zasponzoruju-vystavbu-futbalovej-akademie.html
Kultúra posilňuje vzťahy Slovákov i Maďarov
Aj formou kultúry je možné sa spájať. Túto myšlienku naplno preferujú aj v Košiciach, v mestskej časti Sídlisko KVP. Dôkazom je ich zapojenie do projektu, ktorý má cezhraničný záber. / Ešte začiatkom septembra 2020 odštartoval projekt KultAction - Kultúrne podujatia ako možné nástroje na posilnenie súdržnosti prihraničných regiónov. Jeho realizácia je financovaná z Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko. Účastníkmi projektu sú slovenský a maďarský partner. Projekt sa realizuje v úzkom partnerstve Európa Határvárosok ETT so sídlom v Nyiregyházi a Miestnym úradom mestskej časti Košice - Sídlisko KVP.
https://vychod.sme.sk/c/22765220/kultura-posilnuje-vztahy-slovakov-i-madarov.html
Mení sa visegrádska štvorka na V2+2?
Vnímanie minilaterálneho zoskupenia Vyšehradskej skupiny je často kontroverzné, či už medzi obyvateľmi krajín V4, ich predstaviteľmi, alebo inými štátmi. Táto 30-ročná organizácia dokáže nájsť zhodu na rôznych témach, akými sú napríklad verejnosti dobre známe povinné kvóty a migrácia.
https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/604407-meni-sa-visegradska-stvorka-na-v2-2
Rudolf Chmel: Hľadá sa nový Milan Hodža, ktorý dá myšlienke strednej Európy zmysel
Na obzore stále nikto / Výnimočný literárny vedec a politik tvrdí, že intelektuáli za posledné tridsaťročie načisto stratili svoje niekdajšie vyžarovanie.
https://dunszt.sk/2021/10/16/rudolf-chmel-hlada-sa-novy-milan-hodza-ktory-da-myslienke-strednej-europy-zmysel-na-obzore-stale-nikto/
Marián Gešper obhájil post predsedu Matice slovenskej
https://matica.sk/novozvolenym-predsedom-matice-slovenskej-sa-stal-marian-gesper/
Csemadok môže dostať ročne dotácie až 300-tisíc eur
https://www.webnoviny.sk/gyimesi-presvedcil-koalicnu-radu-csemadok-moze-dostat-rocne-dotacie-az-300-tisic-eur/
Pomoc maďarskej vlády pri obnove kostolov na Slovensku
ministerka kultúry SR Natália Milanová nevníma ako problém / Investičná pomoc by mala dosiahnuť sumu vyše 4 miliónov eur, ktoré sa majú použiť pri obnove kostolov v takmer 100 obciach.
https://www.teraz.sk/slovensko/milanovapomoc-madarskej-vlady-pri-ob/584792-clanok.html
Orbán burcoval proti EÚ pri oslave slovensko-maďarského mosta, ktorý pomohla postaviť Únia
Orbán: V4 áno, Únia nie / „Chcú nám nanútiť tých, s ktorými nechceme žiť spolu. Chcú nám nanútiť veci, ktoré by zužovali naše ekonomické možnosti. Chcú nám nanútiť životný štýl, ktorý je v rozpore so všetkým, čo my považujeme za vzácne a hodné zachovania.“
https://dennikn.sk/2570372/orban-burcoval-proti-eu-pri-oslave-slovensko-madarskeho-mosta-ktory-pomohla-postavit-unia
Most spája. Heger s Orbánom na ňom spory neriešili
Stretnutie premiéra SR E. Hegera a premiéra Maďarska V. Orbána pri príležitosti 20. výročia otvorenia Mostu Márie Valérie medzi Štúrovom a Ostrihomom: Eduard Heger namiesto Mikuláša Dzurindu a po jeho boku stále ten istý, i keď uplynulými rokmi poznačený Viktor Orbán. Premiéri Slovenska a Maďarska sa dvadsať rokov po slávnostnom znovuotvorení zrekonštrovaného mosta Márie Valérie po ňom opäť prešli. V slávnostných príhovoroch každý zdôrazňoval niečo iné. Heger volal po vzájomnej úcte, Orbán chválil úspech strednej Európy pri vzdorovaní Bruselu.
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/603521-most-spaja-heger-s-orbanom-na-nom-spory-neriesili/
Most Márie Valérie pred 20 rokmi opäť spojil Štúrovo s Ostrihomom
11. októbra 2021 - (tasr)
Už pred dvadsiatimi rokmi obyvatelia či návštevníci Štúrova a Ostrihomu mali možnosť si vyskúšať otvorenú schengenskú hranicu. Vo chvíli, keď 11. októbra 2001 slávnostne otvorili obnovený most Márie Valérie spájajúci obe mestá na protiľahlých brehoch Dunaja, dalo sa po ňom prechádzať voľne, bez vtedy obvyklých pasových kontrol. Mnohí ľudia žiadali o pečiatky do svojich pasov dobrovoľne - ako pamiatku na slávnostný okamih, keď sa most zničený po oboch svetových vojnách, dočkal novej podoby. V pondelok 11. októbra od tejto udalosti uplynulo 20 rokov. Podľa dobových dokumentov ľudia už v roku 1215 cez Dunaj prechádzali práve na tomto mieste. Prvý most tu postavili v roku 1762. Obchodovanie bolo veľmi čulé a most už nevyhovoval kapacitne, vznikali tiež obavy z jeho preťaženia. Cisár František Jozef dal v roku 1893 postaviť nový, spoľahlivý, železobetónový most medzi Ostrihomom a Parkanom (dnešné Štúrovo). Dokončený bol 22. augusta 1895 a 28. septembra toho istého roku ho aj sprístupnili verejnosti. S povolením kráľa most pomenovali po princeznej Márii Valérii, dcére Františka Jozefa. Takmer štvrťstoročie slúžil ľuďom na obidvoch stranách európskeho veľtoku. V bojoch po prvej svetovej vojne bol most ťažko poškodený a parkanská československá miestna stráž ho 26. júla 1919 vyhodila do povetria. V roku 1922 sa začalo s jeho obnovou. Rekonštrukčné práce dokončili v roku 1927 a tým sa obnovila aj premávka povozov a automobilov na moste. Počas druhej svetovej vojny bol Most Márie Valérie opäť terčom náletov, ale zostal neporušený. Ustupujúca nemecká armáda ho na Vianoce roku 1944 vyhodila do vzduchu. Odvtedy dva brehy Dunaja nespájal žiadny most. Po Novembri ´89 sa oživila myšlienka postaviť most znovu. Projekt sa stal súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR Mikuláša Dzurindu z roku 1998. Podmienky rekonštrukcie následne upravila zmluva medzi Slovenskom a Maďarskom, ktorú podpísali premiéri oboch krajín 16. septembra 1999. Práce na dostavbe mosta s plánovanými nákladmi 11,7 milióna eur sa začali 17. októbra 2000. Slovenskej aj maďarskej strane prispela Európske únia po päť miliónov eur z fondov PHARE. Zrekonštruovaný most Márie Valérie cez Dunaj slávnostne odovzdali opäť do užívania 11. októbra 2001 za účasti premiérov oboch krajín, Mikuláša Dzurindu (Slovenská demokratická a kresťanská únia, SDKÚ) a Viktora Orbána (FIDESZ), ako aj komisára Európskej únie pre rozšírenie Güntera Verheugena. Slovenský premiér konštatoval, že ruiny zničeného mosta desaťročia symbolizovali stav slovensko-maďarských vzťahov. Nová podoba zrekonštruovaného mosta by mohla symbolizovať nové pevné vzťahy Slovákov a Maďarov. „Aj po tomto moste vedie cesta do Európy,” zdôraznil Dzurinda. Slávnostný akt prestrihnutia pásky uprostred 509 metrov dlhého obnoveného mosta, ktorý opäť spojil brehy Dunaja po 57 rokoch, sledovali z brehov desiatky tisícov obyvateľov a návštevníkov Štúrova a Ostrihomu. Mnohí z nich po prestrihnutí pásky využili možnosť poprechádzať sa za slnečného počasia po moste aj v oboch opätovne spojených mestách. Obrovský nápor peších trval až do 18.00 hodiny, kedy už na most začali púšťať aj autá. Udalosť sprevádzali oslavy spojené s kultúrnym programom, ktorý trval až do nedele 14. októbra.
Heger sa stretol s Orbánom
Obnovenie Mosta Márie Valérie je úspešným príbehom
https://www.webnoviny.sk/nasadoprava/heger-sa-stretol-s-orbanom-obnovenie-mosta-marie-valerie-je-uspesnym-pribehom/
Na maďarsko-slovenských hraniciach postavia štyri nové mosty
https://www.teraz.sk/slovensko/na-madarsko-slovenskych-hraniciach-pos/583176-clanok.html
Minister Korčok: Maďarsko u nás neobvykle nakupuje budovy
„Od našich maďarských partnerov nežiadam žiaden nadštandard. Naopak, žiadam to, čo je obvyklé medzi štátmi - aby informovali o tom, čo robia na území druhého štátu. Všetko je to vedené jedným záujmom a tým je mať dobré vzťahy s Maďarskom. Beriem na vedomie, že maďarská strana zrušila svoju vlastnú legislatívu, ktorou chcela nakupovať pôdu. Nepovažujem to za víťazstvo, pretože nie sme v konflikte ani v súťaži. Potvrdzuje to, že Slovenská republika dala na stôl relevantnú tému. Maďarská strana reaguje pragmaticky, komunikujeme spolu. A to prvé rozhodnutie o zrušení legislatívy na nákup pôdy už prišlo...“
https://www.aktuality.sk/clanok/079p38g/minister-korcok-madarsko-u-nas-neobvykle-nakupuje-budovy-rozhovor/
Politológ o nákupoch budov Maďarmi
Zásah Korčoka je vhodný, paranoja je na mieste / „Pre dobré vzťahy s Maďarskom je nevyhnutná dobrá informovanosť tak, aby sme sa o niektorých krokoch nedozvedali z médií. Spomenul som napríklad nákupy budov Maďarskom v Košiciach či špeciálny fond, ktorý má nakupovať pôdu v krajinách strednej Európy. Pre dobro veci je však dôležité, aby sme si niektoré záležitosti upratali doma aj my, aby nás v budúcnosti takéto kroky cudzích štátov nestavali pred hotovú vec,“ povedal šéf slovenskej diplomacie.
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22762229/politolog-o-nakupoch-budov-madarmi-zasah-korcoka-je-vhodny-paranoja-je-na-mieste.html
Poslanec za SMK: Nafúknutá bublina
Presadzovanie maďarských záujmov na Slovensku?
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22762109/poslanec-za-smk-presadzovanie-madarskych-zaujmov-na-slovensku-nafuknuta-bublina.html
„Nákup pár realít Orbánovou vládou nemôže Slovensko ohroziť“
https://korzar.sme.sk/c/22762428/nakup-zopar-nehnutelnosti-susednou-vladou-nemoze-slovensko-ohrozit-mysli-si-filipko.html
Je to užitočná podpora, hovorí slovenská katolícka cirkev
Kostoly na južnom Slovensku obnovia z peňazí z Maďarska.
https://dennikn.sk/2579567/kostoly-na-juznom-slovensku-obnovia-z-penazi-z-madarska-je-to-uzitocna-podpora-hovori-slovenska-katolicka-cirkev
Bezpečnostné riziko z juhu
6. októbra 2021 - (Peter Schutz - komentare.sme.sk)
Vláda Fideszu pumpuje na Slovensko obrovské dary. Korčok sa ozval. / Najneskôr od momentu, ako poslanec Gyimesi robil sprievod Matovičovi v Pešti, sú slovensko-maďarské vzťahy opäť virulentné. Ivan Korčok o tom niečo vie, veď mu Matovič dohováral, že „maďarská strana je veľmi znepokojená vyjadreniami ministra Korčoka a štátneho tajomníka Klusa”. Zdrojom maďarského znepokojenia bolo ohradenie sa Korčoka proti návšteve predsedu maďarského parlamentu v Šamoríne. Minister tým však deklaroval, že so zametaním chúlostivých vecí pod koberec, ako bolo zvykom za Fica a Lajčáka, je koniec. Najzrejmejším prejavom toho je päť bodov, ktoré predložil kolegovi Szijjártóovi ako bilaterálnu agendu. Najpodstatnejšie je ohradenie sa proti miliardovým (vo forintoch) darom, ktoré vláda Fideszu na „felvidék” pumpuje. Výzva, aby maďarská strana o investíciách - budovy, cirkvi, šport, kultúra, školstvo atď. - nabudúce informovala, mešká päť- sedem rokov. Samozrejme, priznanie ministra, že „o niektorých aktivitách sa dozvedá z médií”, nie je problém maďarskej vlády, ale slovenských tajných služieb, ktoré nevšímavosťou k prúdu miliárd cez Bethlenovu a iné nadácie len trikrát podčiarkli, čo sú to za zlyhané inštitúcie. Ony nesledujú ani otvorené zdroje - nie raz ani dvakrát sa tu veru písalo, že Orbán korumpuje rodákov dotáciami od „Komáromu” po „Királyhelmec”. Nebudeme paranoidní, aby sme zhíkli, že Maďari si „značkujú” územie, ktoré ak si nemôžu podmaniť silou, skúšajú to ekonomicky. (Jeden blázon od vedľa sa dokonca bojí, že chcú slovenské zdroje pitnej vody.) Aj keď revizionistický úmysel za investíciami nie je, faktom je, že šírenie nedôvery a obáv darované miliardy stimulujú báječne. Preto je len dobre, že Korčok sa ozval. Iste, keby sme mali normálnu SIS, stačilo by monitorovať darčekové balíky z Budapešti. Zakázať ich Orbánovi je totiž nemožné. Aj nežiaduce, slovenská vláda by šla proti vlastným občanom. Kritické je, že v odstredivých stratégiách Orbána hrajú V4 a v nej Slovensko kľúčovú rolu. Jeho nápady, „aby sa visegrádska spolupráca prehĺbila do podoby pevnej stredoeurópskej aliancie”, ktorá bude protihráčom Nemecka a Francúzska, sú pre Slovensko nevýhodné nielen preto, že nemajú súvislosť s realitou. Ktorou - okrem iného - je, že medzi SR a MR či medzi ČR a PR (baňa Turów) je z podstaty susedského spolužitia viac sporov než so západnou Európou. S Orbánovými peniazmi sa lejú na „felvidék” aj negatívne emócie k EÚ a odpor k liberálnej demokracii, čiže tvoria bezpečnostné riziko, na ktoré si treba dať pozor. (Ešte raz zdravíme SIS.)
„Slovensko je odhodlané robiť maximum pre vzťahy s Maďarskom“
Korčok sa stretol so Szijjartóom, Maďarsku odporúča svoje aktivity na Slovensku najskôr skonzultovať.
https://www.teraz.sk/slovensko/korcok-slovensko-je-odhodlane-robit/581387-clanok.html
Peter Weiss: Maďarsko sa usiluje pretvoriť ekonomické, a tým aj politické pomery na južnom Slovensku
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/602914-weiss-madarsko-sa-usiluje-pretvorit-ekonomicke-a-tym-aj-politicke-pomery-na-juznom-slovensku
Orbán sa rozťahuje. Chce skupovať slovenskú pôdu
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/602911-orban-sa-roztahuje-chce-skupovat-slovensku-podu
Ruky preč od Slovenska!
Slovensko nie je Felvidék
https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/602892-pan-orban-ruky-prec-od-slovenska
Citlivé slovensko-maďarské témy: nákupy na Slovensku i história
https://dennikn.sk/2562215/korcok-otvoril-citlive-slovensko-madarske-temy-s-budapestou-chce-riesit-dotacie-a-nakupy-na-slovensku-i-historiu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4320905218008421
Lepšie ochrániť slovenskú pôdu
https://www.teraz.sk/ekonomika/s-vlcan-predstavim-legislativu-kto/583475-clanok.html
Fond kníh s témou Slovákov žijúcich v zahraničí, emigrácie a vysťahovalectva
Video: https://youtu.be/wEUYpJWUVWs
Osobnosti, po ktorých sú pomenované ulice Petržalky
https://www.kniznicapetrzalka.sk/projekt/osobnosti-po-ktorych-su-pomenovane-petrzalske-ulice
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4327448520687424
Kálmán Petőcz: Stredoeurópske národy sa cítia byť utláčané
Nevedia sa na seba pozrieť s odstupom / Tvrdiť, že viacnásobná identita nie je prirodzená, je nielen omyl, ale aj nebezpečné...
https://dennikn.sk/2566459/kalman-petocz-po-rokoch-v-zeneve-som-pochopil-ze-nasi-politici-nevedia-opustit-provincnu-bublinu-podcast
Ako sa žije v slovensko-maďarskom manželstve?
Deti učíme dva jazyky, na Vianoce máme všetci kapra, a keď treba, pomôže aj angličtina. / Každý desiaty sobáš v Nitrianskom kraji je slovensko-maďarský, tento trend sa posledných 10 rokov nemení. „Medzietnický sobáš možno považovať za najvyšší stupeň medzikultúrnej pozitívnej interakcie.“
https://dennikn.sk/2560897/ako-sa-zije-v-slovensko-madarskom-manzelstve-deti-ucime-dva-jazyky-na-vianoce-mame-vsetci-kapra-a-ked-treba-pomoze-aj-anglictina
Stereotypy?! To nie my, to iba oni!
Všetci Slováci sú pastieri z hôr, všetci Maďari sú barbari z Ázie. (slovensko-maďarská anketa) Platia ešte staré stereotypy o národoch, ktoré spolu žili tisíc rokov v Uhorsku a sto rokov na Slovensku?
https://dennikn.sk/2548852/vsetci-slovaci-su-pastieri-z-hor-vsetci-madari-su-barbari-z-azie-stereotypy-to-nie-my-to-iba-oni-slovensko-madarska-anketa
Slovenčina sa bude na maďarských školách vyučovať rovnakými metódami ako cudzí jazyk
Čo urobiť pre to, aby deti z maďarských rodín na juhu lepšie ovládali slovenčinu? Na stole je návrh ako zmeniť jej výučbu. Prihliadať by sa malo na to, že ide pre nich v podstate o cudzí jazyk. Prvýkrát počujú slovenčinu až v škole. Deti zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským žijú totiž v čisto maďarsky hovoriacich rodinách. Na školách s vyučovacím jazykom maďarským sa však slovenčinu učia rovnako ako na klasických základných školách. Neráta sa s tým, že tieto deti slovenčinu dobre neovládajú. Zmeniť to má návrh poslanca Györgyho Gyimesiho. Ten je súčasťou nového školského zákona, ktorý v stredu schválil parlament. Slovenčina by sa podľa neho mala učiť takými metódami ako cudzí jazyk. Nový spôsob výučby zavedú na maďarských školách od nového školského roka. Viac v reportáži Moniky Grznárovej:
https://www.tvnoviny.sk/domace/2042190_slovencina-sa-bude-na-madarskych-skolach-vyucovat-rovnakymi-metodami-ako-cudzi-jazyk
Prečo sa maďarské deti nevedia v škole dobre naučiť po slovensky
Recitujú Kolo, kolo mlynské / Už 30 rokov sa snaží štát lepšie nastaviť vyučovanie slovenčiny na maďarských školách. No deti v školách sa namiesto precvičovania konverzácie učia zhodný prívlastok. „Prečo by ma malo zaujímať, že deti z maďarských rodín sa nesprávne učia slovenčinu? Veď aspoň budem mať do konca života dosť študentov,“ poznamená ironicky Adriana Bakošová. Každý deň má pred sebou výsledky nášho školstva - šikovných vysokoškolákov, úspešných manažérov a podnikateľov s tým istým problémom: majú obrovský strach zo slovenčiny.
https://dennikn.sk/2565597/preco-sa-madarske-deti-nevedia-v-skole-dobre-naucit-po-slovensky-ale-recituju-kolo-kolo-mlynske/
„Kam kráčaš, školstvo?“ - Študentská konferencia v Užhorode
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/156-kultura2/1510-quovadis
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4321534504612159
Ako prijala slovenská mať vlasť svoje deti z Rumunska
Pred 75 rokmi sa naplno rozbehla kampaň Mať volá. Akcia mala prinavrátiť do vlasti státisíce zahraničných Slovákov, ale zlákať sa podarilo podstatne menej ľudí. Navyše mnohí po príchode na Slovensko mali pocit, že sa dostali k macoche. Asi najviac to platilo o krajanoch z Rumunska. / Prichádzali bosí a otrhaní / V Čechách ich potrebovali viac / Repatrianti verzus domáci zlatokopi / Osudy ľudí z prvého transportu / Vlny povojnovej migrácie
https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/602685-ako-prijala-slovenska-mat-vlast-svoje-deti-z-rumunska/
Výzva ÚSŽZ na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2022
Vzdelávanie, veda a výskum / Kultúra / Informácie / Médiá - Cieľ: posilňovania národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí
https://www.uszz.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-dotaciu-na-rok-2022/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4310068855758724
„Orbán a Babiš sú hanbou Európy“
Niektorých novinárov svetových médií na tlačovú konferenciu nepustili
29. septembra 2021 - (čtk)
Na tlačovú konferenciu českého premiéra Andreja Babiša (ANO) a jeho maďarského kolegu Viktora Orbána sa 29. septembra 2021 v Ústí nad Labem nedostali niektorí novinári, ktorí požiadali o akreditáciu. Išlo o zástupcov západoeurópskych médií, Hospodářských novin alebo servera Investigáce. Hovorca vlády to zdôvodnil nedostatočnou kapacitou sály, podľa Magdalény Sodomkovej z denníka Le Monde boli ale na tlačovú konferenciu vpustení aj novinári, ktorí sa vopred neakreditovali. O vstupe do sály rozhodoval člen marketingového tímu hnutia ÁNO, povedala ČTK. Postup českého úradu vlády kritizujú novinárskej organizácie. Práve vláda Viktora Orbána je známy tým, ako obmedzuje nezávislé médiá v Maďarsku. Tlačovej konferencie v Ústeckom Severočeskom divadle opery a baletu sa nemohli zúčastniť napríklad zástupcovia denníkov Le Monde a Die Zeit alebo televízie ARD, vyplýva zo zoznamu sa začervenenými žiadateľmi o akreditáciu, ktorého fotky niektorí novinári zverejnili na twitteri. Hovorca vlády Vladimír Vořechovský uviedol, že niektorí novinári najneskôr v utorok dostali ospravedlnenie, že z dôvodu nedostatočnej kapacity nebude možné ich akreditáciu na tlačovú konferenciu potvrdiť. „Mrzí ma to, ale všetci, ktorí akreditáciu nedostali, sa to teda dozvedeli včas,” povedal ČTK. Novinári, ktorých sa to týka, kapacitné dôvody spochybňujú. Sodomková uviedla, že na podujatie bola pustená napríklad novinárka z regionálneho rádia, ktorá do divadla prišla bez potvrdenej akreditácie. Pozastavila sa nad tým, že o vstupe na tlačovú konferenciu, ktorá bola súčasťou Orbánovej štátnej návštevy v ČR, rozhodoval člen marketingového tímu ÁNO. „Bolo nám všetkým oznámené, že na nás nevyšla kapacita. Zaujímavá súhra náhod, vzhľadom k tomu, že sme sa každý registrovali v iný čas,” napísal na twitteri server Investigace.cz. Orbánovu návštevu v ČR sprevádzalo obmedzovanie slobodnej žurnalistickej práce, uviedli v spoločnom tlačovom vyhlásení Český národný výbor Medzinárodného tlačového inštitútu (CZ IPI) a Nadačný fond nezávislej žurnalistiky (NFNZ). „Postup Úradu vlády je v tomto prípade v rozpore s Listinou základných práv a slobôd, ktorá zaručuje právo na informácie,” napísali. IPI a NFNZ diskrimináciu médií a novinárov odmietli, neprijateľná je podľa nich najmä zo strany štátnych úradov financovaných peniazmi daňových poplatníkov. Vyzvali novinárov, aby v takýchto prípadoch za kolegov nevpustených na tlačovú konferenciu položili ich otázky s uvedením mena a média, ktoré sa akcie nemôžu zúčastniť. Ohradil sa tiež francúzsky syndikát novinárov. Vylúčenie novinára z Le Monde z tlačovej konferencie je podľa neho fackou slobode informovať. „Orbán a Babiš sú hanbou Európy,” napísal syndikát na twitteri. Ústí nad Labem, kde český premiér vedie kandidátku do volieb, navštívili Babiš s Orbánom dnes popoludní. V Ústeckom divadle po tlačovej konferencii český a maďarský premiér debatovali pred zrakmi stúpencov ÁNO, čo už bola súčasť predvolebnej kampane vládneho hnutia. Dopoludnia Babiš privítal Orbána v pražskej Kramářovej vile, večer Orbána na zámku v Lánoch prijal prezident Miloš Zeman.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4303209593111317
Rozhovor s Pálom Závadom
Na Dolnej zemi od prostredia evanjelických Slovákov cez katolíckych Maďarov po miestnu komunitu židovského pôvodu. Závada svoj román Prirodzené svetlo skomponoval z autentických fotografií dvadsiateho storočia, literatúrou spája anonymné fotky, aké ho navigujú naprieč minulým storočím. Dejiny, ale aj dramatické osudy s tichou otázkou, ako by sa v také momenty zachoval čitateľ?
https://medziknihami.sk/clanky/rozhovor-s-palom-zavadom-
Ceny Samuela Tešedíka na rok 2021
slávnostne udelili dolnozemským pedagógom v Novom Sade
https://www.uszz.sk/ceny-samuela-tesedika-na-rok-2021-slavnostne-udelili-dolnozemskym-pedagogom-v-novom-sade/
Deň slovenskej kultúry v Segedíne
Štvrťstoročie spolku / Obrazy z karantény - výstava fotografií Andrey Kiššovej a Imricha Fuhla / Vyznamenania „Za segedínskych Slovákov“ / 27. septembra 2021 v Dome národností
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=oslovma&set=a.4297709120328031
Divadelná prehliadka Spolu na javisku tentokrát dvojdenná
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4307635052668771
Po dvoch rokoch sa na javiská vracia medzinárodná divadelná prehliadka Slovenského divadla Vertigo (SDV) Spolu na javisku (i mimo neho!), ktorá sa uskutoční v dňoch 8.-9. októbra 2021 na tradičnom mieste, v kultúrnom stánku Cervinus Teátrum v Sarvaši. Vzhľadom na ešte pretrvávajúcu pandémiu ochorenia COVID-19 sa usporiadatelia rozhodli pre kvantitatívne „skromnejšiu“ prehliadku, čo však vôbec nejde na úkor jej kvality! Čo divákov čaká? V piatok 8. októbra o 14.00 to bude najnovšia inscenácia SDV, predstavenie pre deti Varené vajíčko nespieva slovenského autora Silvestra Lavríka. O 19.00 sa na javisko postavia herci i v Maďarsku dobre známeho a obľúbeného Divadla Commedia Poprad, ktorí sa s divákmi tentokrát podelia o veselohru chorvátskeho dramatika Miroslava Gavrana Premiéra. V sobotu 9. októbra o 14.00 sa program začne vystúpením účastníkov tohoročnej letnej divadelnej dielne SDV, predstavením Ach, tá láska nebeská... autorskej dvojice Katarína a Michal Jánošoví. O 16.00 sa prehliadka prenesie z komornej sály do veľkej. Slovenské vojvodinské divadlo z Báčskeho Petrovca takisto netreba našim divákom predstavovať, pretože účastníkmi festivalu SNJ boli už nie raz. Do Sarvaša si tentokrát privezú drámu srbského dramatika Dušana Kovačeviča Profesionál. Na našu radosť pozvanie na prehliadku prijalo aj Divadlo mladých zo Šuňavy, ktorí publikum rozveselia Ženským zákonom Jozefa Gregora Tajovského. Ak ste si z programu niečo vybrali, s radosťou Vás na prehliadke privítame!
Ilona Kovač - 107-ročná Novosadčanka
http://www.kulpin.net/o-kulpine/historia/felix-kutlik/22-aktuality/aktuality/11216-ockovana-107-rocna-novosadcanka
Spolok petrovských žien
Krásna slovenčina a chýrečné koláče
https://video.sme.sk/c/21025492/slovenky-v-srbsku-prazia-sparatka-a-paradne-kolace.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4321130207985922
Radostné spievanky a veršovačky v Budapešti
Po dvoch rokoch sa opäť uskutočnila súťaž pre deti a mládež v speve ľudových piesní a recitácii poézie a prózy Spievanky a veršovačky 2021. Bola to oslava spoločného stretnutia. Účastníkov privítala predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová Baráneková, ktorá pripomenula na úvod, že od generácie súčasných detí závisí budúcnosť Slovákov v Maďarsku, či sa vzdajú alebo zostanú pri živote. Do zápolenia o uznanie Mimoriadneho a Vynikajúceho výkonu sa 13. októbra zapojilo 40 detí z rôznych kútov Maďarska.
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/29982-opa-sme-sa-spolu-radovali-na-su-a-i-spievanky-a-ver-ova-ky
Slovenské spievanky a veršovačky 2021
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4345626828869593
Zväz Slovákov v Maďarsku 13. októbra 2021 usporiadal celoštátne kolo súťaže detí v ľudovom spevu a prednese poézie a prózy Slovenské spievanky a veršovačky v priestoroch Slovenského inštitútu v Budapešti.
Archív: Najlepší recitátori a speváci sa zišli v Dabaši (2018) - http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/26397-najlep-i-recitatori-a-spevaci-sa-zi-li-v-daba-i
Vysoká latka na tohoročných spievankách a veršovačkách ZSM (2017) - http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/25076-vysoka-latka-na-tohoro-n-ch-spievankach-a-ver-ova-kach-zsm
Deň slovenského slova a piesní v Dabaši-Šáre (2016) - http://www.oslovma.hu/zsm.hu/18-aktuality/284-slovenske-spievanky-a-ver-ova-ky-2016
V Budapešti súťažili najšikovnejší recitátori a speváci (2015) - http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-deti-a-mladez/22891-v-budape-ti-su-a-ili-naj-ikovnej-i-recitatori-a-spevaci
Spievanky a veršovačky oslávili dospelosť (2014) - http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1194-spievanky-a-verovaky-oslavuju-dospelos
Celoštátne kolo spievaniek a veršovačiek (2013) - http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1034-celotatne-kolo-spievaniek-a-verovaiek
Fotogaléria: 2016 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.960200837412226.1073742004.147596498672668&;type=3
2015 - https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&;album_id=777245115707800
2014- https://www.facebook.com/media/set/?set=a.595361073896206.1073741899.147596498672668&;
2013 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.428676493897999.1073741842.147596498672668&;type=1
Keď časozber knižnej tvorby iba zdanlivo naznačuje jeseň života
Kto z nás by s radosťou neprijal knižný darček, ktorý, hoci je verejne dostupný, predsa len vyznaním i autogramom emotívne zosobňuje empatický ba priateľský vzťah venujúceho. V knižnici ich mám celý rad. Duša mi ale najväčšmi zaplesá v okamihu, ak obdobný dar i pozdrav sa objaví neplánovite.
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29911-poh-ad-zo-slovenska-ke-asozber-kni-nej-tvorby-iba-zdanlivo-nazna-uje-jese-ivota
O zbierke drobných próz Zoltána Bárkányiho Valkána
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-literatura/29689-ve-ne-akanie-zrod-novej-knihy
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4293437074088569
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
46/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021b/46-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4498137086951899
45/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021b/45-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4475622399203368
44/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021b/44-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4453735581392050
43/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021b/43-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4430666273698981
42/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021b/42-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4409585555807053
41/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021b/41-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4388141047951504
40/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021b/40-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4366950096737266
39/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/39-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4345341572231452
38/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/38-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4323546104410999
Príloha Ľudových novín - týždenníka Slovákov v Maďarsku (Lúč, 38/2021)
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/38-2021-priloha.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4338713766227566
37/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/37-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4302899986475611
Historický kalendár
25. septembra 1657
sa narodil v Kežmarku vodca protihabsburského povstania Imrich Tököli. Bol synom uhorského magnáta slovenského pôvodu Štefana Tököliho a Marie, rodenej Ďulafiovej. V roku 1682 bol vymenovaný za kráľa Horného Uhorska a v roku 1690 bol vďaka podpore Turkov zvolený za sedmohradské knieža, ale vlády sa už neujal. Po uzavretí mieru s Habsburgovcami dožil svoj život v tureckom exile a v roku 1906 boli jeho pozostatky uhorskou vládou prevezené do Kežmarku, kde ich uložili v evanjelickom kostole. Zomrel 13. septembra 1705.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4287101441388799
25. septembra 1791
sa narodil v Levoči maliar Karol Marko, výrazná osobnosť krajinomaľby 19. storočia v Rakúsko-Uhorsku. Zomrel 18. novembra 1860.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4287064554725821
25. septembra 1997
Medzinárodný súdny dvor v Haagu rozhodol v súdnom spore medzi Maďarskom a Slovenskom o Sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros v prospech Slovenska. / Dôvody odporu Maďarska k vodnému dielu:
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/871-dvody-odporu-maarska-k-vodnemu-dielu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3267651596667127
26. septembra
- Európsky deň jazykov vyhlásila Rada Európy počas Európskeho roka jazykov 2001
http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sk-SK/Default.aspx
https://www.facebook.com/oslovma/posts/829893240442987
26. septembra 1945
zomrel maďarský hudobný skladateľ, klavirista, pedagóg a etnomuzikológ Béla Bartók, ktorý spojil hudbu východu a západu. Ľudovú a starú hudbu kombinoval modernistickými postupmi, z čoho vznikali unikátne hudobné diela. Jeho tvorba sa skladá z niekoľkých sláčikových kvartet, klavírnych koncertov, alebo baletu Zázračný mandarín či opery Hrad kniežaťa Modrofúza. Narodil sa 25. marca 1881.
Bartók Béla munkájának emléket állító különleges szoborcsoport Rákoskeresztúron
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/190-archiv-magyarul/546-szoborcsoport-bartok-belarol-rakoskereszturon
Bartók Béla: Négy szlovák népdal - http://www.youtube.com/watch?v=_ElojNxnAag / Bartók szlovákiai kapcsolatai - http://www.parlando.hu/Csehi.htm
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3270540746378212
28. septembra 1948
sa narodil významný slovenský aktivista, dlhoročný starosta obce Mlynky (Pilisszentkereszt), zakladajúci predseda Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov, poslanec Slovenskej samosprávy v Mlynkoch a Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.612406262191687.1073741905.147596498672668&type=1
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4296123307153279
29. septembra
Meniny má Michal
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/651141231651523/?type=3&theater
30. septembra 1938
bola podpísaná Mníchovská dohoda, ktorá je podľa medzinárodného práva neplatná od samého začiatku
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mn%C3%ADchovsk%C3%A1_dohoda
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3284390624993224
30. septembra
Medzinárodný deň prekladateľov / Deň sv. Hieronýma, prekladateľa Biblie, patróna tlmočníkov, prekladateľov a knihovníkov, učencov a archeológov
https://www.lexika.sk/blog/medzinarodny-den-prekladatelov/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3284470001651953
1. októbra 1934
v Čanádalberte sa narodil významný etnograf Slovákov v Maďarsku Ondrej Krupa
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3285961931502760
2. októbra 1867
Narodila sa v Polichne spisovateľka a dramatička Božena Slančíková-Timrava, popredná predstaviteľka kritického realizmu. Už svojou prvou novelou Skúsenosť vyvolala rozruch v národne orientovaných spoločenských kruhoch. Svoj kritický a realistický opis (bez pátosu) slovenskej reality predstavila aj vo svojich najznámejších dielach: Ťapákovci, Skon Paľa Ročku či Hrdinovia. Zomrela 27. 11. 1951.
Po stopách ságy rodu Slančíkovcov
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1205-jan- janovic-po-stopach-sagy-rodu-slanikovcov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/832742843491360
2. októbra 2012
Predsedovia vlád SR a Maďarska Robert Fico a Viktor Orbán v Mlynkoch spolu odovzdali do užívania Stredisko pilíšskych Slovákov
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/656-fico-s-orbanom-spolone-otvorili-slovensk-dom
Ako sa vyvíjala kauza Mlynky? / Pilíšania, Slováci, toto ste chceli?
oSlovMa-FotoGaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=298124746953175
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1401422196623419
2. októbra 1936
sa narodil v Slovenskom Komlóši spisovateľ, publicista, pedagóg a verejný činiteľ Michal Hrivnák / Zostanú po nás stopy? - Rozhovor v Našom kalendári
www.oslovma.hu/Archiv/HrivnakM.pdf
M. Hrivnák v Ľudových novinách
http://www.luno.hu/component/search/?searchword=Hrivn%C3%A1k&searchphrase=all&Itemid=9999
Na portáli oslovma.hu
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/search1332318146?searchword=Hrivn%C3%A1k&searchphrase=all
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3291052270993726
3. októbra 1928
sa narodil historik a pedagóg PhDr. František Bielik, CSc., ktorý takmer sedemdesiat rokov sa zaoberal výskumom dejín Slovákov vo svete
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/26847-ivotne-jubileum-vedca-a-historika-ivota-slovakov-v-zahrani-i
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1811346018964366
4. októbra 2011
bol založený nezávislý slovenský portál v Maďarsku www.oslovma.hu
https://www.facebook.com/oslovma
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/2372407456191550/?type=3&theater
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4300434423388834
4. októbra 1957
bol založený jediný týždenník Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny (1996-2006) - Úryvky z diplomovej práce Z. Papučka
http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-publicistika/5752-zlatko-papucek-ludove-noviny-1996-2006-uryvky-z-diplomovej-prace
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1401553406610298
4. októbra
Deň slovenských novinárov v Maďarsku
Oslava 60-ročnice Ľudových novín (2017):
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/25467-jedin-slovensk-t-dennik-v-ma-arsku-vychadza-60-rokov
V tvorivej atmosfére (2019):
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/28127-predstavitelia-slovensk-ch-medii-v-ma-arsku-sa-zi-li-v-mlynkoch
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3297462280352725
4. októbra 1570
Narodil sa v Oradei (Rumunsko) ostrihomský arcibiskup, kardinál, náboženský spisovateľ a zakladateľ Trnavskej univerzity Peter Pázmaň (Pázmány), vedúca osobnosť rekatolizácie v Uhorsku. Zomrel 19. 3. 1637 v Bratislave.
https://www.teraz.sk/zahranicie/osobnosti-pred-450-rokmi-sa-narodil-arc/497703-clanok.html
http://sk.wikipedia.org/wiki/Peter_Pázmaň
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1401997269899245/?type=3&theater
4. októbra 1760
Narodil sa vo Svätom kríži nad Váhom (dnes Považany) kardinál, náboženský spisovateľ Alexander Rudnai (Rudnay), ktorý sa otvorene hlásil k svojmu slovenskému pôvodu a patril k najvýznamnejším predstaviteľom prvej fázy slovenského národného obrodenia. Bol patrónom a aktívnym členom bernolákovského hnutia, zapojil sa do činnosti Slovenského učeného tovarišstva a zaslúžil sa o vydanie Bernolákovho 5-zväzkového Slovára a slovenského prekladu Biblie. Zomrel 13. 9. 1831.
„Slovák som, a keby som bol i na stolci Petrovom, Slovákom zostanem.“
Ostrihomskú baziliku dal postaviť Slovák
http://www.cas.sk/clanok/284286/arcibiskup-a-kardinal-alexander-rudnay-ostrihomsku-baziliku-dal-postavit-slovak.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/832746160157695
4. októbra 1925
v Budapešti zomrel Michal Žilinský, významný uhorský historik, politik, autor životopisov, monografií a štúdií z cirkevných aj všeobecných dejín, spolupracovník Slovenských novín a „prouhorského“ časopisu Vlasť a svet
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1139-rozporuplna-osobnos-m-ilinsk-1838-1925
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1401994603232845/?type=3&theater
4. októbra 1931
Narodil sa v Šuranoch spisovateľ a autor literatúry faktu Laco Zrubec.
Priateľ Slovákov v Maďarsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1368-laco-zrubec-priate-slovakov-v-maarsku
Laco Zrubec v obraze regionálnej literatúry
https://www.skolske.sk/search?q=Laco+Zrubec+v+obraze+region%C3%A1lnej+literat%C3%BAry
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1043465462419096
5. októbra 1855
Zomrel v Budapešti prírodovedec, ornitológ a ichtyológ Ján Šalamún Petian (Petényi). Narodil sa 30. 7. 1799 v Ábelovej.
https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_%C5%A0alam%C3%BAn_Petian
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1044257875673188
5. októbra 1864
Zomrel v Dolnej Strehovej maďarský básnik a dramatik Imre Madách, autor svetoznámeho poeticko-dramatického diela Tragédia človeka. Narodil sa 21. 1. 1823.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/610-z-rodiska-spisovatea-imricha-madaa
https://www.facebook.com/oslovma/posts/833159130116398
5. októbra 1897
Narodila sa v Báčskom Petrovci maliarka Zuzana Medveďová. Zomrela 11. 2. 1985.
http://www.slovackizavod.org.rs/licnosti/1721
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1044262715672704
5. októbra
Svetový (medzinárodný) deň učiteľov / Na návrh UNESCO / Vzťahuje sa na udalosť z roku 1966, keď 5. 10. na medzivládnej konferencii o postavení učiteľov bola podpísaná Charta učiteľov - Odporúčania o postavení učiteľov.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4317467861685490
6. októbra 1929
sa narodil významný literárny historik, komparatista a hungarológ Karol Tomiš
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4318857181546558
6. októbra
Maďarsko si dňom národného smútku pripomína aradských mučeníkov:
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-si-dnom-narodneho-smutku-pripomenulo-aradskych-mucenikov/153142/
Aradi vértanúk: http://hu.wikipedia.org/wiki/Aradi_vértanúk
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1807486119350356
7. októbra 1869
Narodil sa v Kulpíne (Srbsko) architekt a staviteľ Milan Michal Harminc.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Michal_Harminc
Navrhol a naprojektoval také stavby ako napríklad stará a aj nová budova Slovenského národného múzea v Martine, evanjelické kostoly v Uhrovci a v Žiline, sanatóriá v Novom Smokovci či palác Tatra banky na námestí SNP v Bratislave. Zomrel 5. 7. 1964.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1808665422565759
9. októbra 1940
sa narodil básnik, kultúrny činiteľ a bývalý predseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku Ondrej Zetocha
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/157-kultura3/1486-zivotne-jubileum-ondreja-zetochu-1940
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3312313568867596
9. októbra 1940
sa narodil britský rockový spevák, gitarista, hudobný skladateľ, textár a mierový aktivista John Lennon, zakladateľ a člen skupiny Beatles. Manžel japonskej výtvarníčky Yoko Ono zomrel 8. 12. 1980 (zastrelil ho Mark Chapman v New Yorku). - http://sk.wikipedia.org/wiki/John_Lennon
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3312445705521049
9. októbra 2013
vo veku 63 rokov nás navždy opustil slovenský aktivista, dlhoročný predseda Slovenskej samosprávy v Huti (Pilisszentlélek) Koloman Minczér (1950-2013). Česť jeho pamiatke!
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4330393050392971
11. októbra 2001
Zrekonštruovaný most Márie Valérie cez Dunaj spájajúci Ostrihom so Štúrovom slávnostne odovzdali opäť do užívania za účasti premiérov oboch krajín, Mikuláša Dzurindu (SR) a Viktora Orbána (MR), ako aj komisára EÚ pre rozšírenie Güntera Verheugena.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Most_M%C3%A1rie_Val%C3%A9rie
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/657817087650604/?type=3&theater
12. októbra 1874
sa v Gbeloch narodil katolícky kňaz, národovec, politik a publicista ThDr. Ferdinand Juriga. / Ako prvý rečnil v Uhorskom sneme po slovensky / „Žiadame sebaurčovacie právo pre slovenský národ!“
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia/1011-sebaurovacie-pravo-pre-slovensk-narod
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1408488179250154/?type=3&theater
12. októbra 2014
Voľby Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/658124310953215/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/658316937600619/
13. októbra 1933
sa narodil slovenský učiteľ, novinár, fotograf a aktivista Slovákov v Maďarsku František Zelman (1933-2016), autor knihy fotografií Naši predkovia.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3323686891063597
15. októbra 1902
v Novom Sade začal vychádzať mesačník Dolnozemský Slovák
https://www.slovackizavod.org.rs/kultura-u-medijima/stampani-mediji/5462
Pokus o zviditeľnenie slovenského dolnozemského priestoru
http://www.czsk.net/zrkadlenie/zima_2006/stefanko.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3334131256685827
15. októbra 1925
sa narodil osvetár, folklorista, národopisec a spisovateľ Štefan Lami (1925-2010) - Snáď najvýznamnejšia bola jeho osvetová činnosť. Zapojil sa do nej už v útlom veku. Bol významnou osobnosťou maďarského ľudového tanečného hnutia, tancoval vo viacerých profesionálnych tanečných súboroch. Aktívne sa zapájal aj do zberateľskej práce a vedeckého spracovania údajov o kultúre Slovákov v Maďarsku.
Roky obetované kultúre
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/a_magyarorszagi_szlovakok_neprajza_1990/SLO/pages/008_roky.htm
Štefan Lami: Dedinské príbehy (1995)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/stefan_lami_dedinske_pribehy.doc
Štefan Lami: Ľudové rozprávky Slovákov v Maďarsku (1983)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/stefan_lami_ludove_rozpravky.doc
Štefan Lami: Rozprávky spod Pilíša (1982)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/stefan_lami_rozpravky.doc
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/659590024139977/?type=3
16. októbra 1994
Zomrel v americkom Clevelande básnik a prekladateľ Karol Strmeň (vl. menom Karol Bekéni), predstaviteľ katolíckej moderny. (Ako deň úmrtia sa uvádza aj 15. alebo 21. október.) - Narodil sa 9. apríla 1921 v Slovenskom Mederi (dnes Palárikovo). - http://sk.wikipedia.org/wiki/Karol_Strme%C5%88
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/837814876317490/?type=3
16. októbra 1710
Narodil sa v Dunajskom Klátove vojvodca, poľný maršal a hlavný veliteľ cisárskych vojsk bojujúcich proti Turkom Andrej Hadík, potomok slovenského zemianskeho rodu. Zomrel 12. 3. 1790.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Andrej_Hadik
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1052669124832063/?type=3&theater
18. októbra 1984
V Nových Zámkoch zomrel rodák z Békešskej Čaby, ľudový básnik a prozaik, autor divadelných hier Ján Gerči (nar.: 17. 02. 1909). - Patril k najplodnejším ľudovým autorom. Niet oblasti kultúrneho a osvetového života v B. Čabe, do ktorej by v 30. a 40. rokoch 20. storočia nezasiahol svojimi nápadmi a tvorivou prácou. V roku 1947 sa presťahoval na Slovensko. Aj tu pokračoval v osvetovej činnosti. Vydal divadelnú hru v čabianskom nárečí Vyslúžená žena (1935), ktorú bratislavskí herci uviedli v rozhlase (1938) a samostatnú zbierku básní vlastným nákladom pod názvom Zornička (1939). V rukopise zostali jeho ďalšie divadelné hry, filmová poviedka a román.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/838562026242775/?type=3
19. októbra 1918
Ferdinand Juriga ako jediný slovenský poslanec v uhorskom sneme predniesol prejav, v ktorom deklaroval právo Slovákov na sebaurčenie ako slobodného a rovnoprávneho národa.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia/1011-sebaurovacie-pravo-pre-slovensk-narod
Prvenstvá F. Jurigu - https://matica.sk/historicky-dokument-matice-slovenskej-priblizuje-prvenstva-ferdinanda-jurigu
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1414525358646436/?type=3&theater
21. októbra 1757
Narodil sa slovenský filológ, prekladateľ, spisovateľ, novinár, redaktor a znalec vtedajšej slovenčiny a češtiny Štefan Leška. Zomrel v Malom Kereši (Kiskőrös) 25. februára 1818.
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Le%C5%A1ka
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1183403305091977
21. októbra 2020
zomrel pitvarošský rodák, dolnozemský polyhistor: učiteľ, zbormajster, skladateľ, rádioamatér a politik Ján Šutinský
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3347673065331646
22. októbra 1915
Výročie podpísania Clevelandskej dohody
Žiadali samostatnosť Čiech a Slovenska
https://sk.wikipedia.org/wiki/Clevelandsk%C3%A1_dohoda
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3349367861828833
22. októbra 1919
sa narodil v Svederníku maliar, grafik a ilustrátor Vincent Hložník, ktorého rozsiahle dielo sa stalo základom slovenského moderného výtvarného umenia. Zomrel 10. 12. 1997. /
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vincent_Hlo%C5%BEn%C3%ADk
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3349371001828519
22. októbra 1937
sa narodil vo vojvodinskej Padine insitný maliar Ján Bačúr / „Našiel som ti tému, tou je moje rodisko“
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/625-insitn-maliar-jan-baur-sa-doiva-osemdesiatky
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1416253038473668
23. októbra 1956
Maďarsko si v týchto dňoch pripomína 62. výročie povstania z roku 1956, ktoré bolo rozdrvené sovietskymi tankami a prišli v ňom o život tisíce ľudí. Protikomunistické povstanie sa začalo 23. októbra 1956 demonštráciou na podporu protestov v Poľsku. - Proti tyranii, chudobe, cudzej okupácii a poručníctvu...
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/525-vroie-maarskeho-povstania-z-roku-1956
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1059498934149082
O legende kestúckej republiky v roku 1956
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/166-historia3/1238-o-legende-kestuckej-republiky-v-roku-1956
A kesztölci köztársaság
http://index.hu/kultur/klassz/1023.1022/
Torz legenda a köztudatban
http://pestisracok.hu/kesztolci-emberek-56-os-hosei-akikrol-eloszor-mondtak-el-az-igazat/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1059495467482762
Michal Hrivnák: Corpus delicti
(Z rozpomienok na októbrové udalosti roku 1956)
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/163-literatura3-literatura3/578-michal-hrivnak-corpus-delicti-oktober-1956
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1059485810817061/?type=3&theater
East-'56
https://youtu.be/wL5RpQuanUo
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1417818051650500
24. októbra 1992
Prehradenie Dunaja, ktoré si vyžiadalo budovanie sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros
http://www.vtedy.sk/prehradenie-dunaja-oktober-1992
Dôvody odporu Maďarska k vodnému dielu
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/871-dvody-odporu-maarska-k-vodnemu-dielu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1060748024024173
24. októbra 1941
v békešskej obci Čabačud (Csabacsüd) sa narodil slovenský prozaik a pedagóg Andrej Medvegy (1941-2005). Po absolvovaní Vysokej školy pedagogickej v Segedíne šestnásť rokov pôsobil ako učiteľ. V rokoch 1976-1990 pracoval ako školský referent v Demokratickom zväze Slovákov v Maďarsku. Bol čestným členom Spolku slovenských spisovateľov. Svoje prozaické texty a preklady uverejňoval od začiatku osemdesiatych rokov 20. storočia v Ľudových novinách, Našom kalendári či v almanachu Literárnej sekcie DZSM a v zborníku Cestou k slovám. S jeho textami sa stretávame aj v prvej antológii prózy Slovákov v Maďarsku: v Prameňoch (1982). Svoju samostatnú zbierku poviedok Starý strom nepresadíš vydal v roku 1986. Zomrel priskoro - ako 64-ročný, v roku 2005.
Andrej Medvegy: Starý strom nepresadíš
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/andrej_medvegy_stary.doc
Nostalgický pohľad na osamotenosť ľudí v prózach A. Medvegya
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-literatura/29894-nostalgick-poh-ad-na-osamotenos-udi-v-prozach-andreja-medvegya
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4374751312623811
25. októbra 1996
Zomrel spisovateľ, publicista, scenárista a redaktor Vladimír Mináč, predseda Matice slovenskej. Medzi jeho najznámejšie diela patria napríklad romány Smrť chodí po horách, Dlhý čas čakania, Zvony zvonia na deň, Dúchanie do pahrieb. Narodil sa 10. 8. 1922.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Min%C3%A1%C4%8D
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/488801414552173/?type=3&theater
26. októbra 1958
zomrel v Berkeley (USA) popredný slovenský architekt svetového formátu Ladislav /Ladislaus Edward/ Hudec. Svoje najvýznamnejšie, architektonicky pôsobivé funkcionalistické diela vytvoril v Šanghaji, kde prežil, staval a tvoril takmer 30 rokov. - Narodil sa 8. 1. 1883 v Banskej Bystrici.
Ako Slovensko zavrhlo svojho najslávnejšieho architekta
https://www.cestycinou.sk/ladislav-hudec
L. Hudec má prvú monografiu v rodnom jazyku
https://www.hlavnespravy.sk/svetoznamy-slovensky-architekt-l-hudec-ma-prvu-monografiu-v-rodnom-jazyku/156940
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4379923902106552
27. októbra 1944
v Kysáči sa narodil profesor Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade a Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici Michal Harpáň
http://www.slovackizavod.org.rs/licnosti/7019
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1063315217100787/?type=3&theater
27. októbra 1907
- v Černovej pri Ružomberku došlo k ozbrojenému stretu. Slovenskí obyvatelia obce chceli zabrániť vysväteniu nového kostola maďarským kňazom. / Roman Holec: Ospravedlnenie za tragédiu, ktorá si vyžiadala 15 mŕtvych a desiatky zranených, by nebolo produktívne.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/533-bolo-by-ospravedlnenie-za-ernovu-produktivne
Masakra v Černovej šokovala svet a odhalila národnostný útlak v Uhorsku
https://history.hnonline.sk/nove-dejiny/1051284-masakra-v-cernovej-sokovala-svet-a-odhalila-narodnostny-utlak-v-uhorsku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1062930373805938
29. októbra 1957
v Kovačici sa narodil insitný maliar Ján Glózik
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1216-kovaicka-insita-rozbehla-sa-do-svetakovaicka-insita-rozbehla-sa-do-sveta-jan-glozik
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1065244856907823
30. októbra 1918
- Martinská deklarácia ukončila manželstvo Slovákov s Maďarmi / „Ak si chcú Slováci uchovať svoju identitu, je nemysliteľné, aby sa tak stalo v štáte, kde tvoria majoritu Maďari. Najlepšie to konečne ukazuje aj tragický osud násilne pomaďarčenej polmiliónovej slovenskej menšiny v Maďarsku...“
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/547-martinska-deklaracia-ukonila-manelstvo-slovakov-s-maarmi
https://www.facebook.com/oslovma/posts/844274822338162
30. októbra 1958
sa narodil národnostný politik, trojjazyčný básnik Gabriel Hattinger-Klebaško (1958-2016) / 1958. október 30-án született Hattinger-Klebaskó Gábor, három nyelven alkotó költő, zenész, műfordító, publicista és nemzetiség-politikus.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/190-archiv-magyarul-archiv-magyarul/1364-in-memoriam-hattinger-klebasko-gabor
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1004269033005406
31. októbra 1943
v Pitvaroši sa narodil učiteľ, zbormajster, rádioamatér a politik Ján Šutinský
Zomrel 21. októbra 2020
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3347673065331646
Náš dolnozemský polyhistor
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/619-uite-zbormajster-radioamater-a-politik
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1066694056762903/?type=3&theater
31. októbra 1948
v Békešskej Čabe sa narodil genetik, mikrobiológ, pedagóg a krajanský aktivista Matej Šipický
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/160-nazory3-nazory3/1092-genetik-mikrobiolog-a-pedagog-matej-ipick
Rozhovor s M. Šipickým:
http://www.luno.hu/index.php/archiv-luno-portal/archiv-publicistika/6669-rozhovor-s-genetikom-matejom-sipickym
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1066275483471427/?type=3&theater
1. novembra
Sviatok všetkých svätých
http://www.magnificat.sk/sviatok-vsetkych-svatych-a-pamiatka-zosnulych/
Ako sviatok vznikol?
http://zaujimavosti.net/blog/archiv/historicke/sviatok-vsetkych-svatych-tiez-dusicky-ako-sviatok-vznikol/
Halloween či Dušičky?
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/historia/166-historia3/539-sviatok-vetkch-svatch-halloween-i-duiky
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1425988997500072
Lyrická prechádzka pilíšskym cintorínom
Pochovávať - sadiť! / Pokračovať, kde iní skončili / Spoločný jazyk / Naši starí - / Dvakrát umierajú... - Úryvky z básní slovenských autorov v Maďarsku - Alexandra Kormoša, Gregora Papučka, Imricha Fuhla a Gabriela Hattingera
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura/1242-lyricka-prechadzka-piliskym-cintorinom
https://www.facebook.com/oslovma/posts/841505992615045
2. novembra 1938
- Prvá viedenská arbitráž
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prv%C3%A1_viedensk%C3%A1_arbitr%C3%A1%C5%BE
Slovensko prišlo o južné územie, Podkarpatskú Rus a časť severnej Oravy a Spiša...
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/884626-pred-76-rokmi-doslo-k-viedenskej-arbitrazi/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/844283872337257
2. novembra 2016
Zomrela učiteľka, krajanská pracovníčka, neúnavná organizátorka slovenských akcií v Békešskej Čabe Alžbeta Ančinová (1933-2016).
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1845335482232086
2. novembra
Spomienka na všetkých verných zosnulých (Dušičky)
Halloween či Dušičky?
Vplyv amerikanizácie
https://www.facebook.com/oslovma/posts/841502439282067
3. novembra 2018
zomrela najstaršia Slovenka sveta: Katarína Béliková rodená Piláthová z Pilíšskej Čaby
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1850472075051760
5. novembra 1992
bola otvorená na podpis členským štátom Rady Európy Európska Charta o regionálnych jazykoch alebo jazykoch menšín
https://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Brochure/Brochure_sk.pdf
Výkladová správa k charte
https://rm.coe.int/16806d364a
November 5. - 1992-ben ezen a napon hirdették ki a Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartáját, Magyarország még ezen a napon aláírta az egyezményt, és a magyar Országgyűlés az elsők között ratifikálta.
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_region%C3%A1lis_vagy_kisebbs%C3%A9gi_nyelvek_eur%C3%B3pai_kart%C3%A1ja
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4416036891828586
8.-10. novembra 1994
v Bratislave: Konferencia Vývinové tendencie tvorby slovenských spisovateľov z Dolnej zeme / Texty a kontexty
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura/934-opraene-fotografie-z-naej-nedavnej-minulosti
Predstavy na Slovensku o Dolnej zemi / Predstavy dolnozemských Slovákov o Slovensku / Niekoľko nepohodlných myšlienok / Neuzatvárať sa do seba / Ťaživé položenie / Keď vymiera národnosť...
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3394767320622220
8. novembra 1936
Narodil sa v obci Réca etnomuzikológ a vysokoškolský pedagóg Alexander Móži. Bol renomovaným zberateľom ľudových piesní v rôznych obciach a regiónoch na Slovensku i u Slovákov žijúcich v Maďarsku. Titul doktora filozofie získal v Budapešti, pôsobil aj v Sarvaši a Pécsi, venoval sa o. i. slovensko-maďarským hudobným vzťahom. Zomrel 5. augusta 2008 / http://www.jankohrasko.sk/folklorc/1388/osobnosti/1692/alexander-mozi/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/2454601294638832/?type=3&theater
8. novembra 1872
sa narodil v Sarvaši právnik, klavirista, hudobný skladateľ a hudobný publicista Dezider Lauko, ktorý sa pri svojej tvorbe inšpiroval slovenskými ľudovými piesňami. Zomrel 2. decembra 1942 v Bratislave.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2454584461307182
9. novembra 1750
sa narodil spisovateľ, pedagóg a národný buditeľ Martin Hamaliar
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia/797-obetavos-otca-a-syna-medzi-rodnmi
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3105104809588474
10. novembra 1483
sa narodil nemecký teológ, kazateľ a reformátor, zakladateľ protestantizmu Martin Luther. Zomrel 18. 2. 1546.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/847708255328152/?type=3
13. novembra 1895
zomrel v Bratislave uhorský finančník a politik Tadeáš Príleský, zakladateľ Trenčianskej sporiteľne a Priemyselnej banky v Bratislave. Tým, že pochádzal zo starej slovenskej zemianskej rodiny, sympatizoval so slovenskými národnými snahami a usiloval sa zmierňovať napätie medzi Slovákmi a Maďarmi. Narodil sa v roku 1828 v Janíkovciach (dnes časť Nitry).
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tade%C3%A1%C5%A1_Pr%C3%ADlesk%C3%BD
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3409694485796170
13. novembra 2014
zomrela PhDr. Ľubica Bartalská, slovenská historička a vedecká pracovníčka, ktorá celý svoj život venovala vedeckému výskumu orientovaného na zahraničných Slovákov.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3409713749127577
14. novembra 1952
zomrel dolnozemský rodák, spisovateľ Samuel Činčurák
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia/1211-s-inurak-naboensk-spisovate-z-pivnice
Denníky slovenského vojaka z prvej svetovej
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/1366-denniky-slovenskeho-vojaka-z-prvej-svetovej
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3412381935527425
14. novembra 1928
v Slovenskom Komlóši sa narodil básnik a zberateľ hmotnej kultúry Slovákov v Maďarsku Juraj Dolnozemský (vlastným menom Juraj Antal). V rodisku pôsobil ako predseda miestnej organizácie Zväzu Slovákov v Maďarsku a ako významný spolupracovník mesačníka Komlóšsky hlásnik. Bol zakladajúcim členom Združenia slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku, je čestným členom Spolku slovenských spisovateľov. Dielo - básnické zbierky: Večerný dážď (1988), Ťarcha páperia (1994), November (1995), Doma (1998), Vernosť (2002), V okovách času (2006), Živé korene (2013), Pozdrav z diaľavy (2018).
Literárny večierok pri príležitosti 85. narodenín Juraja Antala Dolnozemského - Prezentácia zbierky Živé korene (fotogaléria):
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.499366810162300.1073741865.147596498672668&type=3
Komlóšsky šľachtiteľ slova / Juraj Antal Dolnozemský: 90!
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=oslovma&set=a.1867004760065158
Pozrite si unikátne múzeum, ktoré si v Slovenskom Komlóši založil miestny básnik Juraj Antal Dolnozemský
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3412395492192736
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/674176592681320/?type=1&theater
15. novembra 2011
Zomrel v Bratislave historik Ladislav Deák.
https://zsi-korene.sk/historik-ladislav-deak-10-rokov-od-smrti
Hlavnou témou jeho bádania boli zahranično-politické problémy stredoeurópskych štátov v medzivojnovom období a vzťahy medzi Československom a Maďarskom. Narodil sa 13. 1. 1931.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/572-slovensko-prilo-o-historika-ladislava-deaka
Ladislav Deák: Poznámky k demografii Slovákov v Maďarsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/573-poznamky-k-demografii-slovakov-v-maarsku
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/849812835117694/?type=3
17. novembra 1989
Deň boja za slobodu a demokraciu (1939)
https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/448401-17-november-povod-statneho-sviatku-siaha-do-roku-1939/
Začiatok Nežnej revolúcie (1989)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ne%C5%BEn%C3%A1_revol%C3%BAcia
https://www.facebook.com/oslovma/posts/850494661716178
Tublatanka: Pravda víťazí
http://www.youtube.com/watch?v=wuGC3VhPmgg
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1865587660206868
18. novembra 1860
zomrel maliar Karol Marko, výrazná osobnosť krajinomaľby 19. storočia v Rakúsko-Uhorsku (narodil sa 25. septembra 1791 v Levoči).
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4453847388047536
20. novembra 1883
V Nitre sa konalo zakladajúce valné zhromaždenie Hornouhorského maďarského vzdelávacieho spolku (FEMKE). Spolok mal dopomôcť k maďarizácii slovenského obyvateľstva horného Uhorska.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Fariz%C3%A1cia
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/851598458272465/?type=3&theater
21. novembra 1883
Narodil sa v Békešskej Čabe priekopník letectva Andrej Kvas, dolnozemský Slovák, ktorý lietal na strojoch vlastnej konštrukcie, pričom 1. augusta 1908 absolvoval prvý medzimestský let na území súčasného Slovenska medzi Bratislavou a Trnavou (45 km) za 58 minút vo výške 50-70 metrov. - Zomrel v Budapešti 27. januára 1974.
Koch a Kvas - Zakladatelia letectva v Uhorsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/973-koch-a-kvas-zakladatelia-letectva-v-uhorsku
Oral history z Békešskej Čaby
http://pavolzibrita.blog.sme.sk/c/313122/Oral-history-z-Bekesskej-Caby.html
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1085271031571872/?type=3&theater
22. novembra 1887
sa narodil významný maďarský básnik Endre Ady, tvorca literárnej moderny. - Zbierky: Verše, Nové verše, Krv a zlato, Bol by som rád, keby ma milovali, Verše všetajomstiev, Na čele mŕtvych. - Zomrel 27. januára 1919
Ady Endre a szlovák irodalomban:
http://epa.oszk.hu/00000/00001/00231/pdf/itk_EPA00001_1963_03_391-392.pdf
„...magyar, oláh, szláv bánat / mindigre egy bánat marad.“
https://www.babelmatrix.org/works/hu-sk/Ady_Endre-1877
„Tak, herolde ty svitajúcich časov: / nám v jednu vôľu načim túžby zliať...“
(Pavol Országh-Hviezdoslav)
http://zlatyfond.sme.sk/dielo/273/Orszagh-Hviezdoslav_Dozvuky-II/7
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4465835120182096
23. novembra 1950
Zomrel v Bratislave katolícky kňaz a politik Ferdinand (Ferdiš) Juriga, svojrázny predstaviteľ slovenského národného hnutia v Uhorsku na začiatku 20. storočia. Narodil sa 12. 10. 1874.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ferdi%C5%A1_Juriga
F. Juriga: Žiadame sebaurčovacie právo pre slovenský národ!
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/165-historia2/1011-sebaurovacie-pravo-pre-slovensk-narod
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/852760331489611/?type=1&theater
25. novembra
Inšpiratívny príbeh generácie s presvedčivou fasádou slovenskosti
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/30025-poh-ad-zo-slovenska-nesputanos-imricha-fuhla-ako-in-pirativny-pribeh-generacie-s-presved-ivou-fasadou-slovenskosti
Nemé slová, ktoré bolia...
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/161-literatura1/580-imrich-fuhl-neme-slova-ktore-bolia
Video: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/17400/271635
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4475592952539646
25. novembra
Deň Kataríny - Veľké činy veľkej Jekateriny - Na svätú Katarínu schovaj sa pod perinu - Aká matka Katka, taká celebritka
https://www.woman.sk/lifestyle/lifestyle-aktualne/den-katariny-2/
Na tú svätú Katarínu
http://www.noveslovo.sk/c/Na_tu_svatu_Katarinu_I
http://www.noveslovo.sk/c/Na_tu_svatu_Katarinu_II
http://www.noveslovo.sk/c/Na_tu_svatu_Katarinu_III
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1089834347782207
Blahoželám(e) všetkým Katkám! / Katalin-napja - https://hu.wikipedia.org/wiki/Katalin
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1449049425194029
Pranostika na dnes: Katarína na ľade, Vianoce na blate.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/503866159712365/?type=3&theater
26. novembra 2010
Zomrel v Bratislave dramatik, básnik a spisovateľ Milan Ferko, autor literatúry pre deti a mládež, bývalý pracovník denníka Smena, Kultúrny život, Mladá tvorba, Slovenských pohľadov. Narodil sa 14. 12. 1929.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Ferko
Spisovateľ Milan Ferko a Slováci v Maďarsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/1262-spisovate-milan-ferko-a-slovaci-v-maarsku
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/680033732095606/?type=3
27. novembra 1951
Zomrela v Lučenci spisovateľka Božena Slančíková-Timrava, predstaviteľka kritického realizmu v slovenskej literatúre. Už svojou prvou novelou Skúsenosť vyvolala rozruch v národne orientovaných spoločenských kruhoch. Svoj kritický a realistický opis (bez pátosu) slovenskej reality predstavila aj vo svojich najznámejších dielach ako napríklad Ťapákovci, Skon Paľa Ročku či Hrdinovia. Narodila sa 2. 10. 1867.
Po stopách ságy rodu Slančíkovcov
Kým zakladateľ tohto významného novohradského rodu sa držal národného povedomia, rovnako aj jeho dcéry, ktoré zostali žiť v prostredí medzi pospolitým slovenským ľudom, ich bratia zastávajúci duchovné povolania a stretávajúci sa medzi vyššími vrstvami, chceli byť dobrými maďarskými vlastencami.
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1205-jan-janovic-po-stopach-sagy-rodu-slanikovcov
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/680979925334320/?type=1&relevant_count=1
27. novembra 1940
Narodil sa básnik a prekladateľ Vojtech Kondrót, autor viacerých zbierok ako napríklad Prázdniny šestnásťročného, Rovina stola, Zimopis, Letopis, Definície alebo Mám bosé srdce. - Prekladal z českej, no v drvivej väčšine z maďarskej poézie. - Viedol kútik poézie v Novom slove mladých, kde začínali uverejňovať svoje básne mnohí mladí slovenskí básnici. - Zomrel 19. januára 2003.
https://www.teraz.sk/magazin/basnik-a-prekladatel-vojtech-kondrot/510353-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1093377567427885/?type=3&theater
1. decembra 1771
Zomrel v Čemeri (Csömör - Maďarsko) tajný radca Márie Terézie a strážca kráľovskej koruny Anton Grasalkovič (Grassalkovich), zostal po ňom napríklad palác v Bratislave, ktorý je v súčasnosti sídlom prezidenta SR. Narodil sa 6. 3. 1694 v Mojmírovciach.
Po stopách šľachtica Antona Grasalkoviča:
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/944-po-stopach-achtica-antona-grasalkovia
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/506557566109891/?type=3
2. decembra 1942
zomrel v Bratislave právnik, klavirista, hudobný skladateľ a hudobný publicista Dezider Lauko, ktorý sa pri svojej tvorbe inšpiroval slovenskými ľudovými piesňami. / Narodil sa 8. novembra 1872 v Sarvaši...
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3461612663937685
3. decembra 1921
zomrel v Kecskeméte priekopník šľachtenia viniča v Uhorsku, Slovák zo Šariša Ján Mathiász-Matis
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2278310515601245
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3462928923806059
3. decembra 1837
Narodil sa básnik, prekladateľ, osvetový pracovník Karol Hrdlička. Ako evanjelický kňaz pôsobil v Békešskej Čabe a v Nadlaku. Je autorom náboženskej spisby a poézie. Prekladal z maďarčiny a nemčiny. Z diela: Falošní svätí alebo Nákaza Nazaretská a horké pilulky proti nej (zbierka, 1886).
Farár Karol Hrdlička vo Viniciach nad Jaminou:
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/950-farar-karol-hrdlika-vo-viniciach-nad-jaminou
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/684029141696065/?type=3
6. decembra 1868
Panovník František Jozef podpísal tzv. národnostný zákon. Týkal sa obyvateľov Uhorska nemaďarskej národnosti s výnimkou Chorvátov, ktorí získali územnú a politickú autonómiu. Zákon vychádzal z doktríny jednotného politického národa a za štátny jazyk bola určená maďarčina. - Povinné vyučovanie maďarčiny / Neuplatňovanie národnostného zákona z roku 1868.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Fariz%C3%A1cia
https://www.facebook.com/oslovma/posts/858463607585950
6. decembra
Sviatok sv. Mikuláša
http://www.teraz.sk/slovensko/krestania-si-6-decembra-pripominaju/232004-clanok.html
Ako to bolo naozaj?
https://mamaaja.sk/clanky/mama/sviatok-sv-mikulasa-ako-to-bolo-naozaj
Arcibiskup lykijskej Myry
http://grkatba.sk/6-decembra-svateho-mikulasa-divotvorcu/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/p.1890541041044863/1890541041044863/?type=1&theater
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