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Ukrajinu porciujú médiá aj politici
Donbas Rusku, Užhorod Maďarsku a Košice Haliči. Rusko hovorí o delení Ukrajiny roky...
https://svet.sme.sk/c/22871994/ukrajina-vojna-rusko-delenie-anexia.html
Michal Havran: Nech Orbán myslí na bitku pri Moháči
https://komentare.sme.sk/c/22873341/nech-orban-mysli-na-bitku-pri-mohaci.html
„Maďarská vláda sa dá nazvať demokratickou jedine preto, že ju možno zvrhnúť“
https://kultura.sme.sk/c/22871041/gabor-nemeth-madarska-vlada-sa-da-nazvat-demokratickou-jedine-preto-ze-ju-mozno-zvrhnut.html
Ako Putin pomohol Orbánovi
30. marca 2022 - (Radovan Geist, šéfredaktor portálu euractiv.sk / nazory.pravda.sk)
Jedným z mála politikov, ktorým ruský útok na Ukrajinu pomôže, je maďarský premiér Viktor Orbán. Aj vďaka nemu možno vyhrá víkendové parlamentné voľby. Ešte začiatkom roka to mala Orbánova vláda nahnuté. Koalícia šiestich opozičných strán sa držala v prieskumoch blízko preferencií Fideszu, na konci 2021 ho dokonca predbehla. To bol, samo osebe, obdivuhodný výkon. Orbán a jeho prívrženci dostali pod kontrolu väčšinu médií v krajine - verejných aj súkromných. Okresali akademické slobody a účinne umlčali kritickú časť občianskej spoločnosti. Napriek mediálnej prevahe a peniazom naliatym do kampane Orbánovi vážne hrozilo, prvýkrát po 12 rokoch, že voľby prehrá. Potom však prišiel ruský útok na Ukrajinu - a ten pravdepodobne prispel k tomu, že pár dní pred voľbami si Fidesz drží pred opozíciou malý, no stabilný náskok. Budapešť si s Moskvou dlhodobo rozvíjala dobré vzťahy. Orbána s Putinom viacero vecí spája: príklon k autoritarizmu a pestovanie oligarchického kapitalizmu, kombinované (a zakrývané) s nacionalizmom a konzervatívnym populizmom. Radi kritizovali „liberálny Západ“ a označovali ho za hrozbu pre „tradičné hodnoty“. Pozitívny vzťah k Putinovi bol však v prvom rade pragmatický. Prinášal ekonomické výhody (ruské investície, napríklad do jadrovej energetiky) a ilúziu veľkej politiky, lahodiacu voličom snívajúcim o suverénnom a vplyvnom Maďarsku. V prvých dňoch ruského útoku na Ukrajinu tak Orbánovi hrozil osud iných európskych proputinovských populistov, ktorí museli otočiť kabát, inak im hrozila politická izolácia: Okamura premazáva facebookové príspevky, Le Penová musela skartovať predvolebné letáky s Putinom, Salvini sa strápnil na ukrajinsko-poľskej hranici… Orbán to však zahral šikovnejšie. Hoci formálne odsúdil ruský útok, na európskej úrovni sa opakovane zastával záujmov Putinovho režimu. Napríklad odmietaním povoliť presun zbraní cez maďarské územie či brzdením prísnejších ekonomických sankcií. Zdá sa, že tejto svojej politike je ochotný obetovať aj poľsko-maďarské spojenectvo. Hlavný dôvod tohto postoja je vnútropolitický: pred blížiacimi sa voľbami hrá na istotu. Orbán u svojich podporovateľov roky budoval podozrievavosť voči Západu. Výsledkom je aj to, že len 44 percent voličov Fideszu považuje v konflikte Rusko za agresora (oproti celonárodným 64 percentám). Využíva tiež obavy z ekonomických a zo sociálnych dôsledkov vojny. Orbán netvrdí, že je na strane Ruska. Stačí mu morálny relativizmus a sľuby ochrany maďarských záujmov tým, že sa nedá „zatiahnuť do vojny“. V neistých časoch krízy sa stavia do pozície štátnika, ktorý občanom ponúka bezpečnosť a aspoň trochu istoty. Nedáva sa zatiahnuť do podozrivých mocenských hier Západu a hľadí v prvom rade na záujmy Maďarska. Toho istého Maďarska, v ktorom bude po tomto víkende ďalšie štyri roky veselo kradnúť a podrývať základy ústavnej demokracie. Útok na Ukrajinu bol možno (dúfajme) fatálnou chybou Putinovej politickej kariéry. Svojmu priateľovi Orbánovi však preukázal cennú službu.
Uchmatli by si orbánovci z Ukrajiny?
Vplyvný hlas blízky vládnucemu Fideszu dal jasne najavo, že v Budapešti sa naozaj sníva o takzvanom Veľkom Maďarsku. Tento výraz sa používa v súvislosti so snahou o obnovenie štátu vo veľkosti pred jeho rozdelením Trianonskou zmluvou.
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/621285-uchmatli-by-si-orbanovci-z-ukrajiny/
Voľby v Maďarsku rozhodnú aj o vzťahu k Ukrajine
https://www.aktuality.sk/clanok/6EQCD25/komentar-zola-mikesa-volby-v-madarsku-rozhodnu-aj-o-vztahu-k-ukrajine/
Orbán môže stratiť moc. Putin mu robí problémy
https://www.aktuality.sk/clanok/bzsv90e/orban-moze-stratit-moc-putin-mu-robi-problemy-podcast/
Szijjártó: Ukrajina chce ovplyvňovať maďarské parlamentné voľby
https://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-ukrajina-chce-ovplyvnovat/623315-clanok.html
Vojna na Ukrajine zasiahla volebnú kampaň v Maďarsku
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-analytik-vojna-na-ukrajine-z/623152-clanok.html
Ukrajinci v Budapešti si uctili pamiatku obetí v Mariupole
https://www.teraz.sk/zahranicie/protestujuci-ukrajinci-v-budapesti-si/622450-clanok.html
V závere predvolebnej kampane napadli webovú stránku Fideszu
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-v-zavere-predvolebnej-kampan/623294-clanok.html
Babiš ruší plánovanú cestu za Orbánom
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/621747-babis-v-stredu-absolvuje-vysetrenie-rusi-planovanu-cestu-za-orbanom
Plánovanú schôdzku ministrov obrany V4 odročili
Účasť na budapeštianskej schôdzke odriekla česká ministerka obrany Jana Černochová a pridal sa k nej aj poľský minister obrany Mariusz Blaszczak. Dôvodom sú postoje Maďarska k Rusku.
https://www.teraz.sk/zahranicie/planovanu-schodzku-ministrov-obrany-v/622882-clanok.html
Česká ministerka obrany kritizuje Maďarsko, na schôdzku V4 nepôjde
https://www.teraz.sk/zahranicie/ceska-ministerka-obrany-kritizuje-mad/622152-clanok.html
Štátny tajomník Zoltán Kovács: Orbánovu vládu vždy motivoval národný záujem
https://www.teraz.sk/zahranicie/z-kovacs-orbanovu-vladu-vzdy-motiv/622793-clanok.html
Prezidentku Novákovú oboznámili s plánom ozbrojenej ochrany Maďarska
https://www.teraz.sk/zahranicie/prezidentku-novakovu-oboznamili-s-pl/622687-clanok.html
V prieskumoch vedie Fidesz, voľby vyhrať nemusí
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarski-analytici-v-prieskumoch-vedi/622109-clanok.html
Fidesz pred voľbami podporuje 41 percent voličov
https://www.teraz.sk/zahranicie/fidesz-pred-volbami-podporuje-41-percen/622605-clanok.html
Fidesz pred voľbami nasadí 10.000 aktivistov
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-fidesz-posledny-tyzden-pr/622379-clanok.html
Maďarské referendum o ochrane detí pred LGBTI bude zrejme neplatné
https://www.teraz.sk/zahranicie/referendum-o-ochrane-deti-pred-propagan/620353-clanok.html
Bezpečnostná organizácia posiela na voľby v Maďarsku pozorovateľov
https://www.teraz.sk/zahranicie/obse-posiela-na-parlamentne-volby-v-ma/622356-clanok.html
OBSE poukazuje na to, že vo voľbách bude zvýhodnený Fidesz
23. marca 2022 - (tasr)
V maďarských parlamentných voľbách 3. apríla bude vládna strana Fidesz zvýhodnená najmä v oblastiach podmienok financovania kampane, korešpondenčného hlasovania, ale aj z hľadiska zaujatosti maďarských verejnoprávnych médií, konštatovala v správe pozorovateľská misia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Informuje o tom spravodajca TASR s odvolaním sa na internetové vydanie denníka Népszava. Správa OBSE vypracovaná pred voľbami okrem iného upozorňuje, že v oficiálnej predvolebnej kampani v Maďarsku nie je nijakým spôsobom obmedzovaná činnosť štátnych úradníkov a nie je regulované ani využívanie prostriedkov štátneho rozpočtu pre potreby volebnej kampane. Misia OBSE vyjadrila ďalej obavy z transparentnosti korešpondenčného hlasovania zo zahraničia. Takúto možnosť totiž majú iba občania Maďarska žijúci v zahraničí, pričom tí, ktorí v čase volieb musia byť mimo vlasti, môžu svoj hlas odovzdať iba na maďarských zastupiteľských úradoch. V súvislosti s maďarskými verejnoprávnymi médiami správa poukazuje na ich „systémovú politickú zaujatosť”. V týchto médiách sa prakticky neobjavujú opoziční politici, zistila misia OBSE z monitoringu, ktorý vykonala od 3. marca. Vláde blízky inštitút Centrum pre základné práva (Alapjogokért Központ) v reakcii na správu uviedol, že jej tvrdenia o maďarskom volebnom systéme sú nepodložené. „Misia OBSE v podstate opakuje polopravdy a zavádzania masívne šírené opozíciou, pričom táto správa je písaná silne byrokratickým jazykom,” píše centrum.
Márki-Zay: Orbán robí hanbu Maďarsku
Opozičný politik vyjadril súhlas so slovami ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a zdôraznil, že Maďarsko musí zodpovedať otázky: „Východ či Západ?” a „Putin či Európa?”.
https://www.teraz.sk/zahranicie/marki-zay-orban-robi-hanbu-madarsku/621967-clanok.html
Orbán odmietol výzvy Zelenského
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-odmietol-vyzvy-zelenskeho-su/621936-clanok.html
Ukrajinská vicepremiérka kritizovala Maďarsko
https://www.teraz.sk/zahranicie/ukrajinska-vicepremierka-kritizovala-m/621328-clanok.html
Pre Ukrajincov je Maďarsko najmenej priateľský západný štát
https://www.teraz.sk/zahranicie/prieskum-pre-ukrajincov-je-madarsko-na/621161-clanok.html
Ukrajina vyzvala Maďarsko, aby pomohlo vzoprieť sa ruskej agresii
https://www.teraz.sk/zahranicie/ukrajina-vyzvala-madarsko-aby-pomohlo/621117-clanok.html
Ustojí Orbán Putinovu vojnu?
Ak maďarská opozícia dúfala, že ruská agresia proti Ukrajine môže misky váh domácej verejnej mienky nakloniť v jej prospech, tak čerstvý prieskum ju musel sklamať. V Budapešti sa síce v uliciach znova ozýva Ruszkik haza! (Rusáci domov!) ako v roku 1956, keď sovietske tanky krvavo potlačili maďarské ľudové povstanie, rovný mesiac pred parlamentnými voľbami sa však nezdá, že by sa voliči chystali premiérovi Viktorovi Orbánovi zrátať jeho dlhoročné bratríčkovanie so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom.
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/618909-ustoji-orban-putinovu-vojnu/
Maďarská vláda rozhodla o zvýšení výdavkov na obranu
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-vlada-rozhodla-o-zvyseni/621731-clanok.html
Maďarsko zatiaľ nedostane úver z fondu obnovy EÚ
https://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-zatial-nedostane-uver-z-fond/621566-clanok.html
Tusk v Budapešti povzbudil Maďarov do volieb a varoval pred Orbánom
https://www.teraz.sk/zahranicie/tusk-v-budapesti-povzbudil-madarov-do/619419-clanok.html
Poľský prezident sa nechce stretnúť s Jánosom Áderom
https://www.teraz.sk/zahranicie/polsky-prezident-sa-udajne-nechce-str/620387-clanok.html
Čaputová zablahoželala k zvoleniu prezidentke Maďarska K. Novákovej
https://www.teraz.sk/slovensko/caputova-zablahozelala-k-zvoleniu-pre/618268-clanok.html
Novákovej k zvoleniu za prezidentku Maďarska blahoželal aj Putin
https://www.teraz.sk/zahranicie/novakovej-k-zvoleniu-za-prezidentku-ma/618501-clanok.html
Extrémistu Budaházyho za teroristické útoky odsúdil súd na 17 rokov
https://www.teraz.sk/zahranicie/extremistu-budahazyho-za-teroristicke/619617-clanok.html
Budovu školy postavili v Moldave n. Bodvou z financií maďarskej vlády
https://www.teraz.sk/regiony/moldava-nad-bodvou-novu-budovu-skoly/621477-clanok.html
Rast priemernej hrubej mzdy v Maďarsku sa v januári zrýchlil
https://www.teraz.sk/ekonomika/rast-priemernej-hrubej-mzdy-v-madarsku/622553-clanok.html
ÚSŽZ - Schválené a zamietnuté žiadosti o dotácie
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4887907871308150
Schválené:
https://www.uszz.sk/wp-content/uploads/2022/03/PROTOKOL-schva%CC%81leny%CC%81ch-z%CC%8Ciadosti%CC%81-predsedom-na-web.pdf
Zamietnuté:
https://www.uszz.sk/wp-content/uploads/2022/03/PROTOKOL-zamietnuty%CC%81ch-z%CC%8Ciadosti%CC%81-predsedom-na-web.pdf
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) oznamuje všetkým žiadateľom o dotácie na rok 2022 konečné výsledky - protokoly schválených a zamietnutých žiadostí o dotácie na rok 2022, ktoré boli schválené dňa 25. 03. 2022. Upozornenie Pre Prijímateľov Dotácií: Zmluvy o poskytnutí dotácie zasielame výlučne prostredníctvom e-mailu a vzhľadom na skúsenosti z minulého obdobia, keď e-maily končili v nevyžiadanej pošte (ÚSŽZ to nevie ovplyvniť), žiadame vás z uvedeného dôvodu o pravidelnú kontrolu pošty aj v spame. Zároveň vás žiadame, aby ste zmluvy o poskytnutí dotácie zaslali na ÚSŽZ včas a bezodkladne, a to najneskôr do začiatku prijímania žiadostí na nové dotačné obdobie, t. j. do 1. 10. 2022. Po tomto termíne už zmluvy nebudú akceptované a dotácie nebudú vyplácané. (uszz.sk)
Záver predvolebnej kampane CSSM v Budapešti
https://www.facebook.com/media/set?vanity=oslovma&set=a.4884450841653853
Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku 25. marca 2022 vedľa Poľnohospodárskeho múzea v XIV. obvode Budapešti usporiadala spomienkovú slávnosť a kladenie vencov pri buste bývalého békeščabianskeho parlamentného poslanca, agrárneho politika Ondreja Áchima L. V ten istý deň tiež na záver predvolebnej kampane CSSM v Bulharskom kultúrnom dome v Budapešti vystúpila world music formácia Banda Slovakia.
http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-politika/30279-zaver-predvolebnej-kampane-v-budape-ti
Santov - „Na pažiti, na placi“ komusi vadí slovenská tabuľa
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4875311722567765
Odhalenie pamätnej tabule J. K. Viktorinovi v Budapešti
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4870713589694245
20. marca 2022 pri príležitosti 200. výročia narodenia významného slovenského kňaza, národného buditeľa, vydavateľa slovenskej literatúry, publicistu a organizátora kultúrneho života Jozefa Karola Viktorina z iniciatívy Slovenskej samosprávy Budapešti v kostole sv. Anny na Batthyányho námestí v Budapešti odhalili pamätnú tabulu.
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11578-v-budapesti-odhalili-pamaetnu-tabulu-j-k-viktorinovi
Na pozvanie Slovenskej samosprávy Budapešti sa zišli kresťanskí veriaci slovenskej národnosti hlavného mesta, aby si odhalením pamätnej tabule pripomenuli 200. výročie narodenia kňaza, národného buditeľa, vydavateľa slovenskej literatúry, organizátora kultúrneho života a publicistu Jozefa Karola Viktorina. Duchovný slúžil katolíckym veriacim ako kaplán v Kostole svätej Anny v Hornom vodnom meste v Budíne, preto pamätnú tabuľu 20. marca umiestnili reprezentanti budapeštianskych Slovákov v spolupráci so Slovenskou samosprávou VIII. obvodu v Kostole sv. Anny, kde Viktorin vykonával svoju službu 11 rokov. Na slávnosti bola prítomná delegácia Matice slovenskej a prišli aj hostia z rodnej obce Jozefa Karola Viktorina zo Zavaru na Slovensku.
http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-nabozenstvo/30277-odhalenie-pamatnej-tabule-jozefovi-viktorinovi
Matica slovenská spracovala archívny fond Slovákov žijúcich v Maďarsku
Michal Francisci / Ján Gerči / Ondrej Kulík / Rodiny Hrdličkovcov a Korbeľovcov / Súpisy urbárov a materiály k presídleniu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4874396962659241
17. marca 2022 - (Zuzana Pavelcová - matica.sk)
Ústredné pracovisko Matice slovenskej pre krajanskú problematiku - Krajanské múzeum MS (KM MS) - plní úlohy aj pri budovaní a udržiavaní dokumentačného strediska Slovákov žijúcich v zahraničí, nedávno dokončilo práce na inventarizácii fondu Slovákov žijúcich v Maďarska. Fond patriaci pod Maďarsko obsahuje viac ako 100 škatúľ archívneho materiálu, ktoré tvorí 9818 jednotlivín. Tie počas rokov 2021-2022 boli zatriedené a vpísané do pracovných elektronických databáz. Vďaka nim dokáže KM v archiváliách vyhľadávať veľmi rýchlo a efektívne podľa kľúčového slova a zároveň dokáže poskytnúť bádateľovi presný zoznam jednotlivín nachádzajúci sa v požadovanom fonde. Táto novovzniknutá databáza uľahčuje bádateľovi žiadať o digitálnu kópiu archiválie alebo jeho prezenčnú výpožičku. Na začiatku fondu Slovákov žijúcich v Maďarsku je radená pozostalosť Michala Francisciho. Zahŕňa osobnú korešpondenciu, fotografický a trojrozmerný materiál. Ďalšia rozsiahla časť fondu uchováva pozostalosť Jána Gerčiho. Je v ňom vedená jeho osobná korešpondencia, rukopisy prózy a poézie, rozličný materiál z osvetovej činnosti, zvláštne písomnosti, vydané diela a uverejnené literárne práce 1938-1978. Archív rodiny Hrdličkovcov ponúka osobnú korešpondenciu Karola Hrdličku, kondolencie k úmrtiu Karola Hrdličku, osobnú korešpondenciu Ľudovíta Hrdličku, listy biskupa Janošku Ľudovítovi Hrdličkovi, pracovné materiály - poznámky, podklady, koncepty, vizitky, oznámenia, články, verše a rodinné doklady, drobné tlače, pohľadnice, fotografie, novinové výstrižky a telegramy. Ďalšou z pozostalostí je archív Jána, Juraja a Ondreja Korbeľovcov, ktorý uchováva korešpondenciu a rukopisnú básnickú tvorbu ľudových básnikov. Významnú časť fondu tvorí pozostalosť Ondreja Kulíka. Nachádza sa tu najmä osobná a úradná korešpondencia, rozličné rodinné oznámenia, strojopis Slovníka slov krajomlúvy Komlóša, strojopisy básní pre deti a mládež (Bocian a iné vtáčiky, Jankove zvieratká, Svätojánska muška, …), rukopisy tvorby pre dospelých (Ožralý, Chuligán, Zlatý bažant, …), poznámky k rukopisom, odborné práce (Presídlenie Slovákov na Dolnú zem a späť z Maďarska do Československa), národopisné rukopisy, básne, epigramy a aforizmy, historický román Náhoda, autobiografia vlastného života a rozprávky, dokumenty k presídleniu, osobné doklady, fotografie z ochotníckeho divadla v Komlóši, plagáty z divadelných predstavení, hudobný život Slovákov v Komlóši, poznámky a fotografie. V pozostalosti Anny Kulíkovej nájdeme modlitebné knižky, fotografie a rukopisné zošity. Široký fond predstavujú aj súpisy urbárov a testamenty z konca 18. storočia - Magyar Országos Levéltár. Ďalšiu kongruentnú časť archívu tvoria materiály k presídleniu, kde nájdeme úradnú korešpondenciu Jednotného zväzu slov. menšín a presídlencov a ostatných kolonistov, úradnú korešpondenciu Jednotného zväzu slov. roľníkov, výskumné práce zaoberajúce sa presídleneckou tematikou, fotografie zo slávnostných stretnutí presídlencov, fotografie z reemigrácie a repatriácie, dotazníky, sťažnosti, články, materiály spolkov, časopisy, vedecké práce, materiály z činnosti Československej presídľovacej komisie v Maďarsku, fotokópie z podujatí Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku a fotokópie z činnosti Slovenského klubu v Békešskej Čabe. Jednu škatuľu tvorí fond správ o činnosti Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku a propagačný materiál. Rovnako tak je jedna škatuľa venovaná fondu Protifašistického odboja v Maďarsku v Slovenskom Komlóši. Menej homologický fond s názvom Všeobecné obsahuje materiály z rozličných výstav Slovákov v Maďarsku na Slovensku (výstava Slováci v Maďarsku v Bratislave z 30. septembra - 2. októbra 1993, výstava Š. Kera - národnostná kultúrna minulosť), vedeckých seminárov (Slováci v Maďarsku - Minulosť a súčasnosť), etnografické výskumné ročníkové práce 1970 - 1980, rozličné fotografie (osobnosti a život Slovákov v Maďarsku), xerokópie titulných listov krajanských periodík a podklady výskumných prác Ernesta Žatka. Fond uzatvárajú menšie archívy osobností, napr. fond Michala Borguľu obsahuje rukopisy vydanej publikácií Rozprávanie z Dolnej zeme, národopisné fotografie sú uložené v škatuli Júliusa Dedinského, strojopisy v maďarčine uchováva škatuľa Pála Komloya, ročenky školy v Sarvaši a hudobné zápisy ľudových piesní ponúka pozostalosť Alžbety Móťovskej a Jána Sekerku. Malá časť archívu uchováva pozostalosť Juraja Stanku. Archívny fond Slovákov v Maďarsku predstavuje úctyhodnú zbierku najrozličnejšieho pramenného materiálu, ktorý ponúka široké bádateľské možnosti vo viacerých vedných odboroch. Je uložený v sídelnej budove Matice slovenskej v Martine a je otvorený vedeckým a výskumným pracovníkom každý pracovný deň.
Predsedníctvo Zväzu zasadalo spolu s Kuratóriom VPN ZSM
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4836124263153178
Predsedníctvo Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) svoje druhé tohtoročné zasadnutie usporiadalo 5. marca spolu s Kuratóriom, teda so Správnou radou Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) v zasadačke Penziónu Tále v obci Bystrá na Slovensku. Spoločného rokovania sa zúčastnili aj členovia Kontrolného výboru ZSM a Dozornej rady VPN ZSM, no a v neposlednom rade ako vzácni hostia aj predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková a parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik:
http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-politika/30256-zsmvpn22
Začala sa výstavba mosta ponad Ipeľ
11. marca 2022 - (tasr)
V obci Vrbovka vo Veľkokrtíšskom okrese 11. marca 2022 začali s výstavbou mosta, ktorý ju spojí s maďarskou obcou Őrhalom. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Ako ďalej pripomína, vytvorením nového cezhraničného cestného prepojenia sa podporí cezhraničná pracovná mobilita. Zároveň sa vyrieši lokálna dopravná izolovanosť obce Vrbovka, ktorá je aktuálne koncovou slovenskou obcou. Celkový rozpočet projektu je 3.049.907 eur. Obce na pravom a ľavom brehu hraničnej rieky medzi Slovenskom a Maďarskom sú od seba vzdialené vzdušnou čiarou približne 1,5 kilometra. V súčasnosti však meria najbližšia cesta z jednej obce do druhej použitím najbližšieho hraničného priechodu 20 až 25 kilometrov. Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó v piatok pri príležitosti začiatku výstavby mosta vyhlásil, že vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom sú v súčasnosti pokojné a vyvážené. Podľa agentúry MTI minister povedal, že dobrým vzájomným vzťahom medzi Slovenskom a Maďarskom dávnejšie bránili viaceré ťažkosti, avšak zrodilo sa odhodlanie, že budovaním spoločných úspešných projektov sa vytvorí základ vzájomnej dôvery. „My, Maďari a Slováci, máme záujem na tom, aby bol mier. Boli by sme radi, keby v regióne, v ktorom žijeme, bol čo najskôr mier, v záujme ktorého v rámci našich možností urobíme všetko,” konštatoval Szijjártó, ktorý ocenil slovenské orgány, cirkvi i dobrovoľníkov za ich činnosť pri pomoci utečencom z Ukrajiny, ktorí pomáhajú, podobne ako ich maďarskí kolegovia. V súvislosti s mostom, ktorý začínajú stavať, dodal, že je to ďalší krok v záujme toho, aby „aj ľudia cítili dobré politické vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom.“
Dobrovoľníctvo v aktivitách zahraničných Slovákov
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/715-dobrovonictvo-v-aktivitach-zahraninch-slovakov
Folklórny súbor Furmička z Čemera oslávil 15. výročie
roztancovanou prechádzkou po regiónoch Slovenska
https://www.uszz.sk/folklorny-subor-furmicka-z-cemera-oslavil-15-vyrocie-roztancovanou-prechadzkou-po-regionoch-slovenska/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4839038516195086
Fila chytá vlhu
Zábery z predstavenia Slovenského divadla Vertigo 16. marca 2022 v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch
Fotogaléria: https://www.facebook.com/oslovma/posts/4859540110811593
Hra Ondreja Šulaja vznikla na motívy poviedky Vincenta Šikulu:
http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-kultura/29819-fila-chyta-vlhu-v-podani-slovenskeho-divadla-vertigo
Na slovenskej evanjelickej bohoslužbe v Selenči
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4848691661896438
https://seavc.rs/zbory/backa/selenca/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Selen%C4%8Da
http://www.selenca.rs/sk/dejini/vierovyznanie/evanjelicky-av-cirkevny-zbor
XV. Selenčské sláviky
- Detský festival slovenských ľudových piesní / Nesúťažná prehliadka, folklórny sviatok piesne a kroja / 27. februára 2022 v Dome kultúry v Selenči / Popri desiatkach miestnych vystupujúci aj z Maďarska (Veňarec), Slovenska (Zvolen), Aradáča, Báču, Hložian, Lalite a Nového Sadu (Foto: Imro Fuhl)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4817299211702350
Petra Ponyikaiová a Samuel Budai v Selenči
Speváčka Petra Ponyikaiová a harmonikár Samuel Budai z Veňarcu (Vanyarc) 27. februára 2022 v Dome kultúry v Selenči boli zlatým klincom 15. ročníka Detského festivalu slovenských ľudových piesní Selenčské sláviky - Video:
https://www.facebook.com/watch/?v=282349764015795
Generálna skúška na javisku: https://youtu.be/M10gW5RkVJo
Program Slovenského inštitútu v Budapešti
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.pdf
SZSZ vyzýva na pomoc Slovákom na Ukrajine
24. februára 2022 - (tasr)
Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ) vyzvalo vládu SR a príslušné ministerstvá na zvýšený monitoring situácie slovenskej národnostnej menšiny na Ukrajine v súvislosti s prebiehajúcim vojnovým konfliktom na území susedného štátu. Zároveň navrhuje, aby v prípade krajanskej komunity na Ukrajine bola čo najviac využívaná možnosť udeliť občianstvo SR v rámci osobitnej kategórie, zrýchľujúcej a zjednodušujúcej administratívny proces. Predseda SZSZ Vladimír Skalský pripomína, že pre osobitnú kategóriu žiadateľov s postavením Slováka žijúceho v zahraničí „s prínosom pre komunitu” možno udeliť občianstvo aj na základe podmienky povoleného pobytu na území SR bez špecifikácie jeho dĺžky, pričom o takejto žiadosti rozhoduje priamo minister vnútra. „SZSZ vyzýva ministra vnútra, aby v prípade Slovákov na Ukrajine používal štatút 'prínosu pre komunitu' maximálne extenzívne,“ uviedol Vladimír Skalský. Mieni, že ak sa členovia krajanskej komunity z Ukrajiny rozhodnú presťahovať na Slovensko, budú pre štát prínosom. „Sú kultúrne, jazykovo najbližší, Slovensko k nim má istý morálny záväzok a sú dobre kvalifikovaní a tradične pracovití,” zdôraznil Predseda SZSZ. Na Ukrajine žije asi 11.000 Slovákov, časť z nich je držiteľom osvedčenia zahraničného Slováka. Žijú najmä v mestách a obciach na Zakarpatsku, ktoré bolo ako Podkarpatská Rus súčasťou prvej Československej republiky.
Anton Paulik: Podpora Slovákov v Maďarsku za posledné štyri roky stúpla o 50 percent
21. februára 2022 - (L. Vallach - tasr)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4796560610442877
Podpora slovenskej národnosti v Maďarsku zo strany maďarskej vlády stúpla v uplynulom volebnom období najmenej o 50 percent - povedal v rozhovore so spravodajcom TASR v Budapešti parlamentný hovorca Slovákov Anton Paulik, ktorý zhodnotil uplynulé volebné obdobie. „Neboli to ľahké roky. Keby nebola koronavírusová pandémia, tak by sme boli mohli pracovať premyslene a systematicky na zlepšovaní fungovania spoločenských organizácií Slovákov či miestnych slovenských samospráv. Pandémia zasiahla do všetkého,” konštatoval. Podľa jeho slov bolo potrebné byť pri tom, keď sa napríklad menili predpisy financovania aktivít miestnych samospráv. Ak by hovorcovia 13 národností neboli v parlamente, tak by sa neriešili aktuálne problémy financovania samospráv, pretože štátne dotácie sa poskytujú na základe ich aktivít v predchádzajúcom roku, spresnil. „Reagovali sme na také veci, akými sú reorganizácia vysokého školstva, čo prebehlo v tomto volebnom období. Štátne univerzity prešli do rúk súkromných nadácií. Ak by sme tam neboli, tak by sa do zákonov a rôznych zmlúv medzi štátom a nadáciami nedostali národnostné úlohy, ktoré vysoké školy majú naďalej vykonávať,” dodal. Najväčší vplyv mali zástupcovia národností v parlamente na oblasť financovania zo štátneho rozpočtu. „Objem finančných prostriedkov, ktoré slovenská národnosť v Maďarsku dostala od štátu, stúpol o vyše 50 percent. Cíti to Celoštátna samospráva Slovákov v Maďarsku (CSSM) a cítia to naše inštitúcie,” zdôraznil hovorca slovenskej národnosti v parlamente. Anton Paulik ďalej vyzdvihol projekt bývalého slovenského evanjelického kostola v Budapešti, ktorý sa začal riešiť ešte začiatkom súčasného volebného obdobia. Pripomenul, že aj on rokoval s kompetentnými osobami a hľadali riešenie, ako dostať túto budovu do majetku CSSM. „Už sa tak stalo, teraz sa vypisujú tendre na jeho obnovu. Od maďarskej vlády sme dostali vyše jednej miliardy forintov (2,8 milióna eur) a výrazným spôsobom prispela aj slovenská vláda,” povedal. Slovenská národnosť je podľa jeho vyjadrenia finančne zabezpečená, avšak bolo potrebné dosiahnuť záruky pre fungovanie národnostného školstva, ktoré v istom období zo systému vypadli. Ďalej bolo potrebné vyriešiť aj zaraďovanie pracovníkov národnostných kultúrnych inštitúcií, a aj najrozšírenejšia modifikácia národnostného zákona v roku 2020 si vyžiadala zásahy. Boli v nej rozšírené právomoci celoštátnych národnostných samospráv, zjednodušené vzťahy národnostných a miestnych samospráv, ako aj vzťah CSSM a vládnych orgánov. „Modifikovaný národnostný zákon spresnil aj proces volenia národnostného parlamentného hovorcu i jeho činnosť. Národnostný parlamentný hovorca má rovnaké právomoci ako parlamentný poslanec, okrem možnosti hlasovania, a nemôže ani samostatne podávať návrhy na plenárne zasadnutia, iba prostredníctvom národnostného výboru parlamentu. Môžeme sa zúčastňovať na rokovaniach všetkých výborov a môžeme sa vyjadriť aj k predloženým zákonom. Z 13 národností má ako jediná plnoprávneho poslanca nemecká národnosť, prostredníctvom ktorého tiež môžeme predložiť návrh týkajúci sa národností, aj keď sa to stáva zriedka. Môžeme v parlamente napríklad interpelovať členov vlády či klásť otázky najvyššiemu súdu,” uzavrel Anton Paulik.
Príslušníci slovenskej národnosti v Maďarsku budú mať 3. apríla 2022 v parlamentných voľbách možnosť už tretíkrát voliť svojho zástupcu. Národnostní voliči v Maďarsku majú možnosť rozhodnúť sa, či chcú voliť z celoštátnej straníckej listiny alebo z kandidátky tej-ktorej národnosti. V druhom prípade sa však musia osobitne zaregistrovať. Na získanie plnoprávneho poslaneckého mandátu by Slováci potrebovali mať zaregistrovaných zhruba 30.000 voličov, čo nie je možné, pretože ani podľa štatistiky nemajú toľkých členov svojej komunity. Anton Paulik je opäť prvým na kandidátke národnostnej listiny CSSM, a ak v zmysle volebného zákona za kandidátku zahlasuje najmenej jeden národnostný volič, tak automaticky postúpi do parlamentu ako parlamentný hovorca Slovákov.
Od Troch kráľov po Škaredú stredu pod Pilíšom
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4793500424082229
Vznik fašiangov, obdobia od Troch kráľov až po Škaredú stredu, ovplyvnili rímske slávnosti. Po rôznych zmenách sa zachovali dodnes. V podpilíšskych Mlynkoch sa zachováva fašiangová nálada, ku ktorej patria tanečné zábavy alebo maškarné plesy, tradičné zvyky a fašiangové šišky.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1/1335-fasiangy
Dvojaké občianstvo konečne po novom
18. februára 2022 - (Predseda SZSZ Vladimír Skalský - slovacivosvete.sk)
Nejde o prvý apríl, aj keď to začne platiť od prvého apríla. Dlhoročné požiadavky krajanov a ich organizácií na čele so Svetovým združením Slovákov v zahraničí sa pretavili najprv do vládneho programu, potom do vládnej predlohy a po pomerne dlhom čakaní v parlamente aj do schváleného zákona. Slováci po dlhých rokoch už nebudú strácať slovenské občianstvo po prijatí občianstva cudzieho, ak preukážu najmenej päťročný pobyt v cudzine. Vyplýva to z novely zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve, ktorú 16. februára 2022 schválila Národná rada SR. Súčasne oň môžu požiadať viaceré skupiny držiteľov štatútu zahraničného Slováka, čo sa bude zrejme týkať predovšetkým Slovákov zo Srbska, Ukrajiny či Rumunska. A tí, ktorí stratili slovenský pas prijatím cudzieho občianstva, môžu požiadať o jeho vrátenie, pokiaľ doložia päťročný pobyt v cudzine. Začne sa teda výrazne zväčšovať skupina dvojakých občanov. Tých je významne najviac v Česku. Bolo ho totiž umožnené získať tým bývalým občanom ČSFR, pochádzajúcim zo Slovenska, ktorí žili v Česku nepretržite už pred rozdelením do účinnosti novely zákona o nadobúdaní a strate štátneho občianstva ČR v roku 1999. Zákon ustanovuje aj výnimky z povinnosti päťročného pobytu v cudzine, na základe ktorých tiež nedôjde k strate občianstva. Už v doteraz platnom zákone boli dve: nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva manžela počas trvania manželstva a nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva narodením. Teraz pribudnú ďalšie dve. K strate občianstva nedôjde ani vtedy, ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté osvojením alebo ho nadobudlo maloleté dieťa. Súčasná úprava, podľa ktorej občania SR strácajú občianstvo nadobudnutím cudzieho, sa začala uplatňovať v júli 2010. K 16. februáru 2022 tak prišlo o slovenské občianstvo 4 059 ľudí, najviac v Českej republike. V roku 2015 prijalo ministerstvo vnútra nariadenie, ktoré umožňuje bývalým občanom požiadať naspäť o slovenské občianstvo na základe výnimky ministra vnútra. Doteraz bolo takto vrátené 1 183 osobám. Schválená novela zákona ustanovuje, že bývalým občanom SR sa štátne občianstvo SR udelí na základe žiadosti, po splnení zákonom ustanovených podmienok (najmä bezúhonnosti), za predpokladu, že mali na území štátu, ktorého štátne občianstvo nadobudli, pobyt (povolený, registrovaný alebo inak evidovaný) najmenej 5 rokov. Na rozdiel od súčasnosti žiadatelia zároveň nebudú musieť spĺňať trochu absurdnú a často formálne obchádzanú podmienku pobytu na území Slovenskej republiky, čiže budú odbremenení od povinnosti prihlasovať sa ako cudzinci na pobyt na území SR na príslušnom oddelení cudzineckej polície. Naďalej budú bývalí občania SR oslobodení od jazykovej skúšky. Úplnou novinkou je režim pre osoby so statusom Slováka žijúceho v zahraničí. Tým sa udelí štátne občianstvo SR za predpokladu, ak majú povolený pobyt na území SR a spĺňajú podmienku najmenej 3-ročného pobytu na území SR. O ich žiadosti bude rozhodovať ministerstvo, pričom proti rozhodnutiu možno podať rozklad, o ktorom rozhoduje minister vnútra na základe návrhu osobitnej komisie. Osobitnou kategóriou budú žiadatelia s postavením Slováka žijúceho v zahraničí „s prínosom pre komunitu“, teda ak sa žiadateľ významne zaslúžil o prínos pre komunitu Slovákov žijúcich v zahraničí v oblastiach ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej alebo športovej. U tých sa vo vzťahu k pobytu bude vyžadovať iba podmienka naplnenia povoleného pobytu na území SR (bez špecifikácie jeho dĺžky); o ich žiadosti bude rozhodovať priamo minister vnútra, proti rozhodnutiu ktorého nebude možné podať rozklad. Ďalšie zmeny sú vo vzťahu k potomkom bývalých československých občanov narodených na území SR. Taký človek môže požiadať o občianstvo, ak aspoň jeden z jeho rodičov, prarodičov alebo praprarodičov bol československým štátnym občanom narodeným na území Slovenska, a to za podmienky povoleného pobytu na území SR bez špecifikácie jeho dĺžky. Trochu nepochopiteľné je, že nestačí, ak on sám bol československým štátnym občanom narodeným na území SR, hoci ľudí, ktorí toto spĺňajú a žiadny z ich predkov nie, iste nebude veľa. Do zákona sa, naopak, doplnila podmienka na udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, že žiadateľ nesmie predstavovať hrozbu pre verejný poriadok alebo bezpečnosť Slovenskej republiky. V každom prípade ide o veľmi dobré správy pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Asi najväčším zostávajúcim otáznikom zostáva, ako sa bude konkrétne deklarovať pobyt v zahraničí, najmä u žiadateľov, ktorí si ponechali trvalý pobyt na Slovensku. Zákon naďalej bráni v dvojakom občianstve ľuďom žijúcim na Slovensku, čo dopadá predovšetkým na maďarskú menšinu, príslušníci ktorej by mali možnosť získať aj maďarské občianstvo. Zabrániť tomuto masovému javu, to bol aj pôvodný zámer úpravy z roku 2010 - zákonodarcovia to totiž vyhodnotili ako potenciálne bezpečnostné a politické riziko. Svetové združenie Slovákov v zahraničí opakovane poukazovalo na to, že úprava však v skutočnosti postihuje predovšetkým celkom iné skupiny ľudí, teda krajanov. To sa konečne napravilo!
O krajanoch v Srbsku v zrkadlovej sále Úradu vlády SR
Na základe pozvania Ivety Galbavej, ktorá pôsobí na Úrade vlády SR ako poradkyňa predsedu vlády pre zahraničných Slovákov, sa predseda MS Marián Gešper a tajomník MS Peter Schvantner zúčastnili na priateľskom stretnutí s riaditeľom Archívu Vojvodiny Nebojšom Kuzmanovićom a jeho zástupcom Kristiánom Obšustom, ktorý je zároveň sociálnym antropológom a archeológom. Prítomní boli okrem Ivety Galbavej aj poslanci NR SR Lucia Drábiková a Marcel Mihalík, ako aj Peter Jašek z Ústavu pamäti národa.
https://matica.sk/stretnutie-s-krajanmi-v-zrkadlovej-sale-uradu-vlady-sr
Dôležitá maďarská menšina na Slovensku a „jej“ médiá
Takmer polmiliónová cieľová skupina / Jeden jazyk, spoločná história, kultúra a dva štáty / Odlišná konzumácia médií / Maďarská menšina viac číta noviny / Mimoriadne lojálna cieľová skupina / Budúcnosť súkromných menšinových médií
https://medialne.trend.sk/tlac/dolezita-madarska-mensina-slovensku-jej-media
Prezident vo vlaku je hitom internetu, počas jazdy mával nikomu
Trapas ako z komediálneho filmu / Takéto scény mnohí vídavame len v béčkových komediálnych filmoch či sarkastických gagoch, no toto bola, žiaľ, krutá realita. Počas návštevy maďarského premiéra Viktora Orbána sa chcel srbský prezident Aleksandar Vučič predviesť svojim skvelým vzťahom s občanmi na ulici, keď sa viezli rýchloidúcim vlakom. Jeho mávanie „nikomu” sa stalo za krátku chvíľu hitom internetu.
https://www.topky.sk/cl/11/2287307/VIDEO-Trapas-ako-z-komedialneho-filmu--Prezident-vo-vlaku-je-hitom-internetu--pocas-jazdy-maval-nikomu
Do repertoáru Činohry SND pribudla hra Bélu Pintéra Špina
https://www.24hod.sk/do-repertoaru-cinohry-snd-pribudla-hra-belu-pintera-spina-cl769930.html
Literárna beseda vo Fiľakove priblíži deportácie Židov z Budapešti
https://www.teraz.sk/regiony/filakovo-literarna-beseda-priblizi/622512-clanok.html
Súdny dvor EÚ zamietol žaloby Maďarska a Poľska vo všetkých bodoch
https://www.teraz.sk/zahranicie/sudny-dvor-eu-zamietol-zaloby-madars/612400-clanok.html
Ministerka Judit Vargová: Ide o politický verdikt
https://www.teraz.sk/zahranicie/vargova-sudny-dvor-vyniesol-voci-po/612372-clanok.html
Aj Poľsko odsúdilo verdikt Súdneho dvora EÚ
https://www.teraz.sk/zahranicie/polsko-odsudilo-verdikt-sudneho-dvora/612386-clanok.html
Slovenskí poslanci EP vítajú verdikt Súdneho dvora EÚ
https://www.teraz.sk/slovensko/slovenski-europoslanci-vitaju-verdikt/612430-clanok.html
EK bude konať rázne pri nerešpektovaní právneho štátu
https://www.teraz.sk/zahranicie/leyenova-ek-bude-konat-razne-pri-ner/612380-clanok.html
Manfred Weber: Orbán sa zmenil
https://www.teraz.sk/zahranicie/weber-orban-sa-zmenil-volby-nie-su/612234-clanok.html
Orbán sa stretne s brazílskym prezidentom Bolsonarom
https://www.teraz.sk/zahranicie/vo-stvrtok-sa-stretne-orban-s-brazils/612138-clanok.html
Maďarsko je pripravené pre prípad eskalovania napätia na Ukrajine
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-vlada-je-pripravena-pre-pr/612160-clanok.html
Začala sa kampaň parlamentných volieb 2022
https://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-sa-zacala-volebna-kampan/611480-clanok.html
Orbán pozval do Budapešti Trumpa
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-pozval-do-budapesti-trumpa-aby/611227-clanok.html
Visegrád zaujal všetky prístupy
Maďar ide do Moskvy, Čech a Poliak sa hotujú pomáhať Ukrajine, Slovák uvidí.
https://komentare.sme.sk/c/22828532/len-vo-visegrade-sme-zaujali-vsetky-pristupy.html
FIDESZ: Ľavica vedená Gyurcsányom zničila a vypredala krajinu
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-opozicia-mobilizuje-volicov/611414-clanok.html
Gyurcsány: Väčšina Maďarov má už dosť 12-ročnej Orbánovej vlády
https://www.teraz.sk/zahranicie/gyurcsany-vacsina-madarov-ma-uz/611397-clanok.html
Niekdajší prezident Árpád Göncz by mal 100 rokov
https://www.teraz.sk/zahranicie/prvy-postkomunisticky-prezident-madar/610715-clanok.html
Vstup Maďarska do eurozóny očakáva aj 51 % voličov Fideszu
https://www.teraz.sk/ekonomika/vstup-madarska-do-eurozony-ocakava-a/610553-clanok.html
Na štrajku v Maďarsku sa zúčastnilo viac ako 20.000 učiteľov
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-strajkovalo-20000-ucitelo/608500-clanok.html
Maďarsko neprijme ďalšie vojenské jednotky NATO
https://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-madarsko-neprijme-dalsie/610883-clanok.html
Slovákov láka lacný benzín a potraviny v Maďarsku
https://mynovezamky.sme.sk/c/22836726/slovaci-vzali-benzinky-v-madarsku-utokom-lacne-palivo-a-potraviny-ich-lakaju.html
Obmedzia počet predaja pohonných látok
https://www.teraz.sk/ekonomika/stovke-madarskych-cerpadiel-obmedzuj/612354-clanok.html
Podľa sčítania zmizla vyše polovica Rómov na východe
https://korzar.sme.sk/c/22828094/nie-som-rom-ale-slovak-podla-scitania-zmizla-vyse-polovica-romov-na-vychode.html
Opozícia kritizovala Orbánov prejav
https://www.teraz.sk/zahranicie/opozicia-kritizovala-orbanov-prejav-n/611565-clanok.html
Fidesz mierne vedie pred zoskupením V jednote za Maďarsko
https://www.teraz.sk/zahranicie/prieskum-fidesz-mierne-vedie-pred-zosku/611945-clanok.html
Maďarská opozícia kandiduje za prezidenta 79-ročného právnika Rónu
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-opozicia-kandiduje-za-prezid/611857-clanok.html
Stavebná produkcia v Maďarsku vzrástla
https://www.teraz.sk/ekonomika/stavebna-produkcia-v-madarsku-vzrastl/612211-clanok.html
Klobásafest 2022 v Báčskom Petrovci
https://hl.rs/na-klobasafeste-2022-sutazilo-82-druzstiev/
József Demmel: Vianoce posledného slovenského biskupa
Dvadsiateho štvrtého decembra 1881 evanjelický farár z Békešskej Čaby Gustáv Seberíni napísal dlhý list svojmu blízkemu priateľovi, slovenskému duchovnému z Budapešti Danielovi Bachátovi. Hoci sa v ňom zmieňoval aj o sviatkoch, v jeho riadkoch nebolo ani stopy po mieri či zbožnosti. Seberíni, ktorý v tom čase pôsobil zároveň ako biskup najväčšieho evanjelického dištriktu - Banského -, žiadal o pomoc duchovného z Pešti, disponujúceho rozvetvenou sieťou kontaktov, v istej citlivej cirkevnej záležitosti. Krátko pred Vianocami totiž vyšiel politický pamflet s názvom Protestantizmus a panslavizmus.
https://dennikn.sk/2656991/vianoce-posledneho-slovenskeho-biskupa
Dom slovenskej kultúry v Békešskej Čabe oslovuje nielen Slovákov
DSK vybudovali pred 25 rokmi s finančnou podporou Slovenskej republiky a Maďarska, je majetkom Čabianskej organizácie Slovákov. Slávnostné otvorenie obnovenej slovenskej reštaurácie...
https://www.teraz.sk/slovensko/dom-slovenskej-kultury-v-bekesskej-c/605926-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4695252950573644
Ondrej Kiszely: Aktívnych Slovákov je v Békešskej Čabe dosť
Samospráva čabianskych Slovákov, ktorá má päť členov, spolupracuje so slovenskými organizáciami a inštitúciami v meste, no organizuje aj vlastné podujatia a vydáva aj svoje publikácie.
https://www.teraz.sk/slovensko/madarsko-slovaci-v-bekesskej-cabe/606355-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4691878360911103
„Potrebujeme pomoc s hosťujúcimi učiteľmi“
- riaditeľka Slovenskej školy v Békešskej Čabe Edita Pečeňová
https://www.teraz.sk/slovensko/na-slovenskej-skole-v-bekesskej-cabe/606219-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4691495860949353
3. apríla budú parlamentné voľby v Maďarsku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4654961574602782
Tretí raz aj národnostné listiny / Zoznam slovenských voličov
http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-politika/30123-parlamentne-vo-by-budu-3-aprila
Základné informácie ohľadom hlasovania
Na slovenskú národnostnú listinu
v parlamentných voľbách 2022 (po maďarsky):
https://youtu.be/VpbWqxb6P5A
Dagmar Mária Anoca oslávila životné jubileum
Významná osobnosť kultúry, literatúry a pedagogiky Slovákov v Rumunsku
https://www.uszz.sk/dagmar-maria-anoca-vyznamna-osobnost-kultury-literatury-a-pedagogiky-slovakov-v-rumunsku-oslavila-zivotne-jubileum/
Pravdivá rozprávka o dvojjazyčných deťoch
„Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna mama a jeden ocko, ktorí žili so svojimi dvoma deťmi v malej dedinke medzi horami, v ďalekej-preďalekej krajine kdesi na druhom konci sveta. Benőkeho a Hangini rodičia sa narodili v dvoch rôznych krajinách a hovorili dvoma rozličnými jazykmi. Dohodli sa, že svoje deti naučia oba jazyky.“
https://blog.sme.sk/dianamarosz/nezaradene/pravdiva-rozpravka-o-dvojjazycnych-detoch
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4542509419181332
Návrhy o podpore Csemadoku a kultúry menšín
https://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-presunuli-navrhy-o-podpore-cse/612410-clanok.html
Claude Baláž: K niektorým otázkam štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k slovenskej diaspóre vo svete
https://slovozbritskejkolumbie.ca/index.php/slovenska-diaspora-a-statna-politika
Národné povedomie a generačné výzvy v slovenskej diaspóre
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/1441-dedistvo-otcov-zachovaj-nam-pane-aj-v-diaspore
Legislatíva SR a slovenská diaspóra
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/1373-claude-bala-legislativa-sr-a-slovenska-diaspora
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4670091716423101
Dielo Slovákov v zahraničí a slovenská diplomacia
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4541935575905383
Na príkladoch pôsobenia na Veľvyslanectve SR v Poľskej republike, pri Svätej stolici a v Bieloruskej republike Marián Servátka podčiarkuje záujem slovenskej diplomacie o slovenské kultúrne dedičstvo v zahraničí. Výsledkom diplomatických aktivít bývalého veľvyslanca v Poľsku bolo zviditeľnenie dovtedy málo známej Čaty 535 Slovákov a pomenovanie jedného námestia vo Varšave po veliteľovi tejto vojenskej jednotky, ktorá bojovala vo Varšavskom povstaní. Z obdobia pôsobenia vo Vatikáne M. Servátka upozornil na dielo majstra Stanislava Dusíka a zabudnutého operného speváka Ladislava Pudiša, ktorého pamäti Z Bešeňovej do Ríma vyšli vďaka podpore nášho zastupiteľského úradu. Z obdobia diplomatického pôsobenia v Minsku autor predstavil zakladateľa bieloruskej školy scénografie, národného umelca Oskara Mariksa, ktorý mal slovenské korene.
https://www.cyrilometodiada.sk/marian-servatka-dielo-slovakov-v-zahranici-a-slovenska-diplomacia/
Prírodné poklady krajín Vyšehradskej skupiny
Zimný slnovrat. Magický dátum 21. 12. 2021. Magické fotografie prírody európskeho regiónu. Miesto: Zakarpatské národopisné múzeum v Užhorode na Kapitulskej ulici. Čas: 16.00. Pozvánku posiela Maďarský generálny konzulát v Užhorode pri príležitosti maďarského predsedníctva V4. Za prítomnosti predstaviteľov zastupiteľských úradov začala svoju púť výstava Prírodné poklady krajín Vyšehradskej skupiny.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/156-kultura2/1515-v4
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4593728877392719
Ako Slováci zamietli s pálenkou...
Pivo, víno, pálenka - Naši predkovia mali k alkoholu vždy akosi blízko, v 19. storočí však alkoholu akoby prepadol celý svet...
https://dikda.eu/ako-slovaci-zamietli-s-palenkou/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4756578544441084
Slovenskí hokejisti postúpili
na zimných olympijských hrách v Pekingu do bojov o medaily.
https://sport.pravda.sk/zoh-2022/clanok/617086-slovaci-dreli-americania-ich-vsak-z-pekingu-poslali-domov/
Žiačky z Užhorodu v Timravinej obývačke
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/156-kultura2/1514-timrava
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4592958824136391
V nedeľu ráno na bohoslužbe
v kaplnke Evanjelického cirkevného zboru a. v. v Slovenskom Komlóši
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4695749520523987
Súkromná zbierka Juraja Antala Dolnozemského v Slovenskom Komlóši
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4543089925789948
Básnik a zberateľ hmotnej a duchovnej kultúry našej Slovače Juraj Antal Dolnozemský sa narodil r. 1928 v Slovenskom Komlóši. Základné vzdelanie získal v miestnej evanjelickej, tzv. elementárnej škole, potom vychodil štyri triedy meštianky a neskôr začal študovať na evanjelickom gymnáziu v Orošháze. Prešiel viacerými zamestnaniami: pracoval ako poľnohospodársky robotník, vypaľoval tehly, robil plavčíka, futbalového rozhodcu a pod. Bol predsedom miestnej organizácie Zväzu Slovákov v Maďarsku a spolupracovníkom mesačníka Komlóšsky hlásnik. Významne sa podieľal na úsilí o záchranu slovenskej identity a slovenského jazyka. Od roku 1978 publikuje básne v slovenskom a maďarskom jazyku, je autorom viacerých samostatných básnických zbierok.
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=oslovma&set=a.1867004760065158
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3412395492192736
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/674176592681320/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.499366810162300.1073741865.147596498672668&type=3
Slovenský Komlóš (December 2021)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4591623880936552
Klasy z minulosti a prítomnosti Slovenského Komlóša
https://slovozbritskejkolumbie.ca/klasy-slovensky-komlos
Slovenská Budapešť už aj na mape
http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-kaleidoskop/30114-slovenska-budape-u-aj-na-mape
Motivuje poznaním i sebauvedomením sa
http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-publicistika/30128-poh-ad-zo-slovenska-slovenska-budape-motivuje-poznanim-i-sebauvedomenim-sa
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4637027106396229
Alexander Kormoš: Polyfónia (Básne, 1981)
http://www.oslovma.hu/Archiv/Kormos-Polyfonia-Reprint-1981-2021.pdf
http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-literatura/30115-polyfonia-alexandra-kormo-a-v-reprinte
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4579609828804624
Imrich Fuhl: Extrakt (Drobná publicistika, 2021)
http://www.oslovma.hu/Archiv/FuhlExtra.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4633596190072654
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4552236184875322
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4544106612354946
Jozef Schwarz: Imro Fuhl je niečo EXTRA
https://noveslovo.sk/c/Imro_Fuhl_je_nieco_EXTRA
Prezentácia knihy Imricha Fuhla Extrakt
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4714285015337104
Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti 26. januára 2022 v obvodnom Dome národností usporiadala prezentáciu najnovšej publikácie Imricha Fuhla Extrakt: http://www.oslovma.hu/Archiv/FuhlExtra.pdf. Prítomných pozdravila a s autorom sa porozprávala predsedníčka samosprávy Zuzana Hollósyová. Na podujatí odzneli známe a menej známe melódie prepísané na violončelo v podaní dvoch mladých hudobníkov Olivera Pála a Szabolcsa Baranyiho.
http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-kultura/30144-prezentacia-s-oslavou-narodenin-imricha-fuhla-v-budape-ti
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4645706732194933
Rocková skupina AGR± (1985-90): pieseň Stáť či lietať
/zhudobnená báseň Imricha Fuhla/
https://youtu.be/a_xXSnWsnyk
Stáť či lietať - pieseň rockovej skupiny AGR± (1985-90)
Prepísaná na violončelo v podaní Olivera Pála a Szabolcsa Baranyiho
http://www.oslovma.hu/Archiv/AGR-StatLietat-Violoncelo.mp3
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4723506874414918
Denník N v maďarčine
https://madarsky.dennikn.sk/?_ga=2.58629737.2114432217.1643879858-1804818681.1643879858
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4738285759603696
Z publicistických potuliek Jána Jančovica
v kruhu dolnozemských Slovákov uverejnených v časopise Slovensko
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4728302537268685
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4725680620864210
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4715257661906506
Slovenský škovránok a Imrich Fuhl v Domovine
Video: https://mediaklikk.hu/video/domovina-2022-01-03-i-adas
3. januára 2022 (v pondelok) o 7:15 v slovenskom magazíne Domovina (Duna TV): Folklórna prehliadka Zväzu Slovákov v Maďarsku Slovenský škovránok a portrétový rozhovor s Imrichom Fuhlom
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4617627635002843
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4617627635002843
Za Ľudom Pomichalom
http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-kaleidoskop/30155-za-udom-pomichalom
Dňa 27. januára prišla do redakcie nášho týždenníka smutná správa o náhlom úmrtí Ľuda Pomichala. Opustil nás 14. januára. Narodil sa 19. októbra 1957 v Bratislave, rodičom Ľudovítovi Pomichalovi a Márii, rodenej Rikkovej. Veľmi skoro, v roku 1959 stratil otca, ale mama s pomocou starých rodičov ho vychovávala s láskou a dobrosrdečnosťou. Základnú deväťročnú školu navštevoval na Tajovského ulici v Senci, gymnázium tiež v Senci, kde absolvoval prvé tri ročníky štúdia, zmaturoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici. Odtiaľ jeho cesta viedla k štúdiu žurnalistiky na Leningradskej štátnej univerzite, ktoré ukončil v roku 1981. Svoju prvú pracovnú skúsenosť nadobudol ako športový redaktor v denníku Šport, neskôr pribudli skúsenosti aj z iných denníkov - Pravda, Práca, Smena. Pekné spomienky mal na pôsobenie v Československom rozhlase v Bratislave, kde pracoval v Hlavnej redakcii pre mládež a vzdelávanie. V 90-tych rokoch zostal ako novinár na voľnej nohe, prispieval svojimi článkami do rôznych novín a časopisov. Jeho posledným pracovným pôsobiskom bol Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Venoval sa najmä dolnozemským Slovákom, ku ktorým mal vrúcny vzťah, hlavne preto, lebo to bolo rodisko jeho starých rodičov a mamy. Bol členom Redakčnej rady Ľudových novín a svojimi nápadmi - profesijnými, ale aj osobnými - všemožne napomáhal každodenný chod redakcie. Bol stálym externým spolupracovníkom Ľudových novín. Jeho Pohľady zo Slovenska mali stále miesto na tretej strane týždenníka raz mesačne. Počas pôsobenia v redakcii Šport sa zoznámil s Ekou, svojou budúcou manželkou. Vzali sa v roku 1983 v Senci. Mali bezdetné manželstvo, avšak svoju lásku odovzdali svojim krstným deťom. S Ekou mali spoločné záľuby v kultúre, umení a cestovaní. S obľubou cestovali po Slovensku, ich najčastejšou zastávkou bola Banská Štiavnica, ale vyberali si aj iné zákutia. Viackrát navštívili spoločne Petrohrad, Paríž, Viedeň či Budapešť. Žiaľ, Eka ho opustila 30. júna 2021. Svoj smútok kompenzoval ešte väčším nasadením v práci, cestovaní a fotografovaní. Mal veľké plány uskutočniť svoju výstavu fotografií, chcel cestovať a ukázať svoje obľúbené miesta v Banskej Štiavnici svojim krstným deťom a najbližšej rodine. Prejsť s nimi aj miesta v Pilíši a na Dolnej zemi: Pitvaroš, Slovenský Komlóš, Nadlak... Bol najsrdečnejším človekom, akého sme doteraz poznali. Jeho vzťah k Slovákom v Maďarsku bol nielen srdečný a vrúcny, vždy bol pripravený pomáhať. Jeho morálna podpora bola pevným základom, o ktorý sme sa mohli vždy oprieť. Z jeho publicistiky vyžarovala láska k Slovákom v Maďarsku. Neraz práve od neho sme dostali povzbudivé slová, ktoré nás hnali vpred. Nikdy sa nebál pochváliť aj najmenší čin v prospech zachovania našej národnosti. Jeho jemná kritika nás povzbudzovala zamyslieť sa a vykonávať svoju prácu vždy lepšie. Jeho odchodom stratili nielen naše noviny, ale všetci Slováci v Maďarsku pevnú oporu. Nech odpočíva v pokoji!
ÚSŽZ: Náš dlhoročný kolega Ľudovít Pomichal neočakávane skonal
https://www.uszz.sk/vcera-27-1-2022-sme-sa-dozvedeli-smutnu-a-sokujucu-spravu-ze-nas-dlhorocny-kolega-ludovit-pomichal-neocakavane-skonal
Informácia o jeho úmrtí bola pre nás o to šokujúcejšia, že ešte nedávno sme sa rozprávali o pracovných plánoch v novom roku v súvislosti s projektmi, v ktorých Ľudko zohrával ako ich tvorca kľúčovú úlohu, či už ide o Letnú škola žurnalistiky alebo Informačno-mediálnu komisiu nášho úradu. Na tieto podujatia sa mimoriadne tešil a spolu s jeho funkciou člena redakčnej rady Ľudových novín vydávaných Slovákmi žijúcimi v Maďarsku patrili medzi jeho „srdcovky“. Svojou kreativitou nezastupiteľnú úlohu Ľudko zohrával aj pri organizovaní Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí, kde sa podieľal na sprievodných kultúrnych podujatiach a pri moderovaní kultúrneho programu počas Pamätného dňa zahraničných Slovákov a Krajanského dvora na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve. Nehovoriac o jeho vždy aktuálnom informovaní o krajanskom dianí vo svete na webovej stránke nášho úradu, ktorú mal na starosti a blogoch, ktoré tejto problematike venoval. Strácame v ňom kolegu, pre ktorého jeho práca nebola len povolaním, ale aj poslaním a vášňou. Určite to súvisí s faktom, že jeho mama, ktorá tiež patrila medzi Slovenky žijúce v zahraničí, sa prisťahovala na Slovensko po druhej svetovej vojne z Pitvarošu. Ľudko si Dolnú zem niesol vo svojom srdci. Ľudko, budú nám chýbať diskusie s tebou a tvoj nezameniteľný zmysel pre humor.
FotoSpomienky na Ľuda Pomichala (1957-2022)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4722798661152406
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4732796363485969
Predplaťte si Ľudové noviny!
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/29318-predpla-te-si-udove-noviny
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4551047734994167
Ľudové noviny / Týždenník Slovákov v Maďarsku
11/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/11-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4894766227288981
10/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/10-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4878320945600176
9/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/09-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4859193717512899
Príloha Ľudových novín - týždenníka Slovákov v Maďarsku (Lúč, 1/2022)
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/08-2022-priloha.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4841281309304140
8/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/08-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4840657782699826
7/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/07-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4822028381229433
6/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/06-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4802611143171157
5/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/05-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4780936458671959
4/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/04-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4759270217505250
3/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/03-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4737893406309598
2/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/02-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4714000475365558
1/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/01-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4681838415248431
52/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021b/52-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4650557458376527
51/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021b/51-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4630007803764826
50/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021b/50-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4609749349124005
Príloha Ľudových novín - týždenníka Slovákov v Maďarsku (Lúč, 4/2021)
http://www.luno.hu/images/pdf/2021b/48-2021-priloha.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4582429641855976
49/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021b/49-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4582164395215834
48/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021b/48-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4549300058502268
47/2021
http://www.luno.hu/images/pdf/2021b/47-2021.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4526037204161887
Z archívu Ľudových novín: Prameň
- Príloha týždenníka Slovákov v Maďarsku pre literatúru, umenie a publicistiku (2004)
http://www.oslovma.hu/Archiv/Pramen.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4674998632599076
Historický kalendár
7. decembra 1870
Zomrel v Majcichove katolícky kňaz, dramatik a novinár Ján Palárik, autor hier Inkognito, Drotár, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. Narodil sa 27. 4. 1822.
http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Pal%C3%A1rik
Zo študentských rokov Jána Palárika
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia/742-zo-tudentskch-rokov-jana-palarika
Kompletné dielo Jána Palárika - http://zlatyfond.sme.sk/autor/1/Jan-Palarik
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1106752189423756/
8. decembra 1832
sa narodil Bjørnstjerne Martinius Bjørnson, nórsky spisovateľ, zástanca Slovákov, vďaka ktorému sa celý svet dozvedel o krutej maďarizácii Slovákov v Uhorsku a o masakre v Černovej.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bjørnstjerne_Bjørnson
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=73b4b006-e92f-4124-bb9e-5163e054eb5a
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia/533-bolo-by-ospravedlnenie-za-ernovu-produktivne
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3477230675709217
8. decembra 1914
sa narodil v Detve básnik, spisovateľ, esejista a prekladateľ Imrich Kružliak, popredná osobnosť slovenského povojnového exilu, krajanský pracovník, organizátor kultúrneho a politického života.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Imrich_Kru%C5%BEliak
Zažil sedem politických režimov - https://alianciazanedelu.sk/archiv/3061
9. decembra 1908
V Balašských Ďarmotách zomrel slovenský matematik a zememerač Michal Algőver, autor prvej po slovensky písanej učebnice - príručky vydanej pod názvom „Počto- a meroveda“. - Aktívne sa zapájal do národno-kultúrneho pohybu - V publicistickej činnosti sa venoval širokému spektru národno-kultúrnych, politických, náboženských a školských problémov. - Narodil sa 19. januára 1826 v Šúre (Vesprímska stolica, Maďarsko).
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/972-rodak-zo-zadunajska-zakladajucim-lenom-ms
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1106747512757557/?type=3&theater
11. decembra 1950
v Nadlaku sa narodil profesor, spisovateľ, publicista, redaktor a prekladateľ Štefan Dováľ
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1/1489-nedozite-sedemdesiatiny-stefana-dovala-1950-2011
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4528955983870009
12. decembra 1895
Zomrel v Győri vynálezca, fyzik a matematik Štefan Anián Jedlík, priekopník elektrotechniky v Uhorsku. Narodil sa 11. 1. 1800 v Zemnom (okr. Nové Zámky).
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Ani%C3%A1n_Jedl%C3%ADk
„Hoci vyrastal v maďarskom prostredí a maďarsky aj cítil, po svojich predkoch bol nesporne slovenského pôvodu.“
Zemné a jeho najvýznamnejší rodák Štefan Anián Jedlik
http://madari.sk/magazin/krajinka-magazin/zemne-a-jeho-najvyznamnejsi-rodak-stefan-anian-jedlik
https://www.facebook.com/oslovma/posts/860549467377364
Advent - Vianoce
Vianočné pozdravy a vinše / Inšpirujte sa pri ich tvorbe
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1123147617784213/?type=3&theater
13. decembra 1926
Zomrel v Budapešti sochár Alojz Stróbl, ktorého socha Naša matka je evidovaná v parížskom Louvri medzi najdokonalejšími sochami sveta. Narodil sa 21. 6. 1856 v Kráľovej Lehote.
Kto bol Alojz Stróbl?
http://www.youtube.com/watch?v=lUrLmONRNkY
Sochár svetového významu
http://ucebnadejepisu.webnode.sk/tematicky-celok/osobnosti/alojz-strobl/
Alojz Stróbl sa narodil na Liptove
http://www.gmb.sk/sk/exhibition/detail/127
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/689131647852481/?type=1&theater
13. decembra - Lucia
https://vedator.space/lucia-zvyky-a-tradicie/
Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc:
https://www.rodinka.sk/vazne-veci/tradicie/na-luciu-13-december/
Saint Lucy's Day: https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Lucy%27s_Day
Video: https://youtu.be/Ex3IZX9FpDI
Luca-napi szokások: https://hu.wikipedia.org/wiki/Luca-napi_szok%C3%A1sok
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3490354281063523
18. decembra 1909
Zomrel v Budapešti rodák zo Slovenskej Ľupče, publicista a jazykovedec Samuel Czambel, kodifikátor modernej slovenčiny na začiatku 20. storočia. Narodil sa 24. 8. 1856.
http/sk.wikipedia.org/wiki/Samuel_Czambel
Czambelovo dielo sa stalo základom súčasnej spisovnej slovenčiny
http/www.teraz.sk/magazin/samuel-czambal-slovensky-jazyk-vedec/111022-clanok.html
Dal vedecký podklad spisovnému jazyku a slovenským jazykovým dejinám
http/zlatyfond.sme.sk/autor/186/Samuel-Czambel
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1120402434725398/?type=3&theater
18. decembra
Deň národností / Nemzetiségek napja
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3503225239776427
Predvianočný pozdrav z Bratislavy
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1474093879356250
Vianočný trh na Vörösmartyho námestí v Budapešti
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/156-kultura2-kultura2/1327-vianon-trh-na-vorosmartyho-namesti
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4564881896944084
Starodávne jedlá / Čo sa dostane na rodinný stôl...
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1474028832696088/?type=3&theater
20. decembra 2014
zomrel Miklós Gruber Hubai, dlhoročný spolupracovník slovenského vysielania Maďarského rozhlasu.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3511355188963432
Vianoce - Monika Berényiová Lamiová
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.873807566051554.1073741980.147596498672668/873808689384775/?type=3&theater
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2543056792459948
21. decembra
Deň zimného slnovratu - je astronomický termín pre okamih, keď sa Slnko na oblohe najviac vzdiali od svetového rovníka smerom na juh. Stred slnečného kotúča sa vtedy nachádza nad obratníkom Kozorožca. Slnko dosahuje na pravé poludnie na južnej pologuli najväčšiu výšku nad obzorom a začína sa symbolicky vracať späť k obratníku Raka.
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/515015895264058/?type=3&theater
Vianočné a novoročné pohľadnice spred storočia
https://www.facebook.com/oslovma/posts/864691450296499
Vianoce na Dolnej zemi
https://babetko.rodinka.sk/mudrosti/rodina-vo-svete/vianoce-na-dolnej-zemi/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1476221709143467
Piramis: Kívánj igazi ünnepet!
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/353726981392951/?type=3&theater
Príjemné prežitie vianočných sviatkov
a v novom roku dobré zdravie, veľa šťastia, radosti, pohody a pokoja želá: Imro Fuhl
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/353709911394658/?type=3&theater
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/693549887410657/?type=3&theater
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1475780175854287/?type=3&theater
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/515938541838460/?type=3&theater
24. decembra - Štedrý deň
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vianoce
Vianoce - sviatky pokoja a lásky začínajú na Štedrý deň sláviť asi dve miliardy kresťanov vo svete. Pripomínajú si narodenie Ježiša ako chudobného dieťaťa v betlehemských jasliach, jeho vstup do dejín ľudstva, ktorému priniesol spásu.
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tedr%C3%BD_de%C5%88
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1475792089186429/?type=3&theater
Slovenské vianočné zvyky
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1915497338549233
25. decembra - Prvý sviatok vianočný
Deň Narodenia Pána - Vianoce sú po Veľkej noci najstarším kresťanským sviatkom. V Ríme sa slávili už okolo roku 330 n.l., polnočná omša sa začala sláviť pravdepodobne v polovici 5. storočia, keď bola posvätená Bazilika sv. Panny Márie za pápeža Sixta III.
Kresťania slávia dnes sviatok Narodenia Pána
http/www.teraz.sk/slovensko/narodenie-pana-vianoce/68752-clanok.html
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/867954793303498/?type=3&theater
25. decembra 1000
Uskutočnila sa v Ostrihome korunovácia vojvodu Štefana za prvého uhorského kráľa so súhlasom nemeckého cisára Ota III. a pápeža Silvestra II.
Štefan I. (Uhorsko) - http/sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_I._%28Uhorsko%29
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1129040827194892/?type=3&theater
Zvyky počas Štedrej večere v Poľsku a u Slovákov vo Vojvodine
https://www.dobrenoviny.sk/c/89458/taketo-zvyky-pocas-stedrej-vecere-v-polsku-a-slovakov-vo-vojvodine
Slováci v Srbsku dávajú na Vianoce darčeky iba deťom
https://mylevice.sme.sk/c/7559306/slovaci-zijuci-v-srbsku-davaju-na-vianoce-darceky-iba-detom.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2546595672106060
„Aby ván dau Pán Boh...“ - Senváclavské vinše
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/157-kultura3/917-aby-van-dau-pan-boh-senvaclavske-vine
Ten istý vinš takmer doslovne recitujú v Zemplínskom pohorí, v Bukových horách, v Novohrade, vo Vérteši, v Bakoni a, samozrejme, aj v pilíšskych obciach...
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/353759564723026/
Tichá noc / Kračúnske zvyky (nielen) v Békešskej Čabe
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1/1264-vianoce
https://www.facebook.com/oslovma/posts/865905643508413
Tradične Vianoce na Slovensku podľa regiónov
http://vianoce.ai-maps.com
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1474017416030563/?type=3&theater
26. decembra
Kresťania dnes spomínajú na prvého mučeníka: sv. Štefana / Bernardo Daddi: Umučenie sv. Štefana, freska, 1324, kostol Santa Croce, Florencia
http://www.zivotopisysvatych.sk/stefan-diakon/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1477651255667179/?type=3&theater
Druhý sviatok vianočný
„Keť svätí Štefan blato vifúkal, buďe pekná jar.“
http://zahori.sk/5378/druhy-sviatok-vianocny/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1477657592333212
27. decembra 1904
Narodil sa v Budapešti básnik, novinár a politik Ladislav Novomeský. Zomrel 4. 9. 1976.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Laco_Novomesk%C3%BD
Prekliaty básnik Laco Novomeský
https://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/340829-prekliaty-basnik-laco-novomesky/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1478391248926513/?type=3&theater
27. decembra 1820
Zomrel v Sarvaši pedagóg a odborný spisovateľ Samuel Tešedík. Narodil sa 20. 4. 1742.
Pretváral dobu a život roľníka
http/www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/737-samuel-teedik-pretvaral-dobu-a-ivot-ronika
Jedna z najvýznamnejších osobností Slovákov na Dolnej zemi. V Sarvaši vytvoril diela európskeho formátu v oblasti poľnohospodárstva. Najväčším Tešedíkovým počinom bolo založenie prvej praktickej poľnohospodárskej školy na svete.
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/696123490486630/?type=3&theater
Silvestrovské a novoročné zvyky
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1481742678591370
Tradície a zvyky starého Silvestra, aj Nového roka
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3533592920072992
Silvestrovské a novoročné ľudové tradície Maďarov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1481755905256714
1. januára 1937
v Nadlaku sa narodil prozaik, prekladateľ, dialektológ, výskumník, lingvista a folklorista Pavel Rozkoš
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/720-80-ron-tvoriv-nadlaan-ijuci-v-bratislave
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1131264910305817/?type=1&theater
1. januára 1895
Zomrel v Nadlaku prozaik, publicista, literárny historik, poslanec budapeštianskeho parlamentu Ondrej Seberíni (nar. 26. 03. 1824 v Maglóde). - Evanjelický farár v Békešskej Čabe, v Makó a Nadlaku, kde pôsobil až do smrti. - Dielo: Slováci a sloboda, Pravda a poézia (1886), Pantheon slovenských cirkevných augšp. vyznání spisovatelů, vydal početné prózy, venoval sa publicistike. V rokoch 1996-1997 vyšlo súborné dvojzväzkové vydanie jeho diela.
Ondrej Seberíni sa národne prebudil v Nadlaku
http/www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1156-ondrej-seberini-sa-narodne-prebudil-v-nadlaku
Ondrej Seberini: Otec stískal a syn výskal
http/www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/985-ondrej-seberini-otec-stiskal-a-syn-vskal
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/871338592965118/?type=3&theater
Ondrej Seberíni (1824-1895): Marína Hrúzová
Celý Turiec je jedno slávičie hniezdo. Z tohto hniezda vyletela Marína, aby dala dolnozemským rovinám maďarského spevca. / Naša Marína so spevom vstávala, so spevom líhala, bôle a radosti ním vyjavovala. / Koľké matky spievali slovenské piesne nad kolískou svojich synov, ktorí zapreli svoju materinskú reč...?
http/www.oslovma.hu/index.php/en/literatura/163-literatura3-literatura3/1114-ondrej-seberini-1824-95-marina-hruzova
https/www.facebook.com/oslovma/posts/871343869631257
1. januára 1823
v Malom Kereši sa narodil Alexander Petrovič, z ktorého vyrástol svetoznámy maďarský básnik Sándor Petőfi - Pochádzal z číro slovenskej rodiny, otec z Nitrianskej a matka z Turčianskej stolice.
http/www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/161-literatura1-literatura1/921-petofi-pochadzal-z-iro-slovenskej-rodiny
Zo Slováka všecko vystane, aj magyar költő
http/www.oslovma.hu/index.php/en/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1224-zo-slovaka-vecko-vystane-aj-magyar-koltozo-slovaka-vecko-vystane-aj-magyar-kolto
Sándor Petőfi
http/sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ndor_Pet%C5%91fi
Kálmán Mikszáth (1847-1910): Petőfiho legenda v Štiavnici
www.oslovma.hu/XXX/45-2006-10.pdf
Keby nebol Maďar, bol by Slovák
http/kultura.sme.sk/c/20422426/revolucny-basnik-sandor-petofi-je-novorocnym-dietatom-keby-nebol-madar-bol-by-slovak.html?piano_t=1
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/518618368237144/?type=3&theater
Koncz Zsuzsa - Nagy László: Adjon az Isten
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1927447104020923
Novoročný prípitok / nech Ti je na úžitok,
nech sa smútky, trápenia / na radosti premenia.
Nech Ťa bolesť nezraní, / to je mojim želaním.
Odpusť blížnym všetky viny, / nech sa diabol baví s nimi.
Maj že šťastný Nový rok, / požehnaný každý krok.
Denne kráčaj smelo vpred, / nech Ťa neškrie žiadny vred.
Koniec básne, maj sa krásne. / Dobré ráno praje Šaňo.
Alexander Kormoš (1941-2020)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1927454190686881/?type=1&theater
1. januára
Na Nový rok si pripomíname deň vzniku Slovenskej republiky
https/www.aktuality.sk/clanok/311102/na-novy-rok-si-pripominame-den-vzniku-slovenskej-republiky/
Hviezdny okamih / Jedni pili od radosti, druhí od žiaľu
http/spravy.pravda.sk/domace/clanok/252559-ked-slovensko-vstupovalo-do-roku-nula/
https/www.facebook.com/oslovma/posts/1134060823359559
„Őszintén gratulálhatunk és örülhetünk északi szomszédunk jubileumának és eredményeinek“
https://magyarnemzet.hu/velemeny-archivum/2018/01/a-25-eves-szlovakia
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1483748181724153/?type=3&theater
2. januára 2014
nás navždy opustila výnimočná osobnosť Slovákov v Maďarsku Anna Ištvánová
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1116-anna-itvanova-1955-2014-nas-navdy-opustila
http://bekeswiki.bmk.hu/index.php/Istv%C3%A1n_Anna_(1955%E2%80%922014)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4617669761665297
4. januára 1957
Zomrel v Budapešti maliar a grafik Július Rudnay. Narodil sa 9. 1. 1878 v Plešivci.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rudnay_Gyula
Rudnay Gyula festményei
http://www.youtube.com/watch?v=SEbboIEwr9o
https/www.facebook.com/oslovma/posts/702003506565295
6. januára 1807
Narodil sa v Spišskej Belej matematik, fyzik, univerzitný profesor, priekopník geometrickej optiky a modernej fotografie Jozef Maximilián Petzval, vynálezca a konštruktér anastigmatického achromatického dvojitého objektívu, vynálezca ďalekohľadu a zdokonaliteľ mikroskopu. Zomrel 17. 9. 1891 vo Viedni.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Maximili%C3%A1n_Petzval
Krstný otec modernej optiky
https://www.teraz.sk/magazin/pred-215-rokmi-sa-narodil-krstny-otec-m/602273-clanok.html
J. M. Petzval žil v XI. obvode Budapešti (v Novom Budíne), kde je po ňom pomenovaná ulica a nachádza sa tu aj pamätná tabuľa. - „Podmanil som svetlo, mám ho v hrsti, ale na svete je ešte stále veľa tmy.“
O vynález rodáka zo Spišskej Belej je opäť obrovský záujem
http://kultura.sme.sk/c/20425943/o-vynalez-rodaka-zo-spisskej-belej-je-opat-obrovsky-zaujem.html?piano_t=1
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/522009734564674/?type=1&relevant_count=1
6. januára
Sviatok Troch kráľov je zasvätený pamiatke na udalosť, keď traja mudrci, alebo králi od Východu Gašpar, Melichar a Baltazár prišli do Betlehema, kde sa klaňali novonarodenému kráľovi Ježišovi, ktorému obetovali zlato, kadidlo a myrhu. Je to aj Vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov.
http://www.zivotopisysvatych.sk/zjavenie-pana-traja-krali/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/703181543114158/?type=1&relevant_count=1
8. januára 1893
sa narodil v Banskej Bystrici architekt Ladislav (Ladislaus Edward) Hudec. Medzi jeho najznámejšie diela patrí prvá výšková stavba v Šanghaji. Zomrel 26. 10. 1958 v Berkeley (USA) / Otec šanghajských mrakodrapov - https://www.cestycinou.sk/ladislav-hudec / „Maďarský architekt (?) narodený na Slovensku“ / http://gumurin.blog.pravda.sk/2018/01/10/vazime-si-nasich-slavnych-rodakov - A besztercebányai születésű Hudec László Sanghajban lett világhírű építész / „Magyar nemzetiségű czechoslovak állampolgár“ / A Nógrád megyei Szirákon vásároltatott magának birtokot... - https://ujszo.com/kultura/besztercebanyai-szuletesu-hudec-laszlo-sanghajban-lett-vilaghiru-epitesz
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1489798917785746/?type=3&theater
9. januára 1999
Zomrel maďarský herec Jácint Juhász, ktorého vďaka seriálu „Vivat Beňovský!“ poznali aj televízni diváci na Slovensku. Narodil sa 13. 5. 1943.
https://youtu.be/O7HVA9NkG-M
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1491196657645972
10. januára 1821
sa narodil autor textu slovenskej hymny Janko Matúška (Zomrel 11. januára 1877)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Janko_Mat%C3%BA%C5%A1ka
Slovenská hymna korení hlboko v duši národa
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura/662-slovenska-hymna-koreni-hlboko-v-dui-naroda
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4641657155933224
11. januára 1800
Narodil sa v Zemnom pri Nových Zámkoch vynálezca, fyzik a matematik Štefan Anián Jedlík, priekopník elektrotechniky v Uhorsku.
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Ani%C3%A1n_Jedl%C3%ADk
Dal nám sódovku
https://mytrnava.sme.sk/c/7583289/vynalezca-sodovky-studoval-aj-v-trnave.html
https/www.facebook.com/oslovma/posts/876263435805967
14. januára 2022
zomrel publicista, rozhlasový moderátor, reportér a fotograf Ľudovít Pomichal (narodil sa 19. októbra 1957)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4719275411504731
14. januára 2010
v Pišpeku (Püspökhatvan) zomrel osvetár, folklorista, národopisec a spisovateľ Štefan Lami (1925-2010)
https://www.slovenskezahranicie.sk/2015/01/01/stefan-lami
Tanečník, osvetár, výskumník
http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-kultura/27096-tefan-lami-tane-nik-osvetar-v-skumnik
A magyarországi szlovákok népdalainak és népmeséinek kiemelkedő gyűjtője
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lami_Istv%C3%A1n
Roky obetované kultúre
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/a_magyarorszagi_szlovakok_neprajza_1990/SLO/pages/008_roky.htm
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4654579087974364
15. januára 1940
sa v Slovenskom Komlóši narodila univerzitná profesorka, kulturologička, etnologička, slovakistka, prvá riaditeľka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (VÚSM) Anna Divičanová.
http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-zena-a-spolocnost/28398-anna-divi-anova-autorita-nielen-medzi-slovakmi-v-ma-arsku
Gyivicsán Anna egyetemi tanár, a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete címzetes tudományos tanácsadója, első igazgatója (1990-2002)
http://www.nemzetisegek.hu/repertorium/2005/02/BAR03.PDF
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/707555112676801/?type=3&theater
16. januára 1847
Narodil sa v Sklabinej po maďarsky píšuci spisovateľ a novinár Kálmán Mikszáth. Rodák zo zmiešanej slovensko-maďarskej Sklabinej v Novohrade je jedným z najčítanejších a najprekladanejších klasikov maďarskej literatúry. V rade románov, noviel a poviedok načrtol s láskavým humorom svoju ironickú fikciu multietnickej uhorskej spoločnosti. Zomrel 28. 5. 1910.
Kálmán Mikszáth právom náleží aj Slovákom
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/778-kalman-mikszath-pravom-nalei-aj-slovakom
https/www.facebook.com/oslovma/posts/878647652234212
18. januára 1926
Zomrela v Budapešti slávna operná speváčka a herečka Lujza Blahová, ktorá pôsobila na divadelných, operných a operetných pódiách viacerých miest Uhorska, ale najmä v Budapešti. V rokoch 1863-1896 stvárnila vyše sto hlavných úloh v divadelných hrách, vystúpila v 60 operetách, 10 operách. Narodila sa 8. 9. 1850 v Rimavskej Sobote.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4672266396205633
18. januára 1932
sa narodil v Sarvaši akademický maliar, dolnozemský rodák Pavel Korbel.
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory/989-qhoje-boeq-p-korbel-naiel-spasu-v-umeni
Hnaní žitia nevôľou / Jeho obrazy predstavujú ticho (P. Korbel zomrel 11. augusta 2014)
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory/1218-zomrel-akademick-maliar-pavel-korbel
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4672297389535867
19. januára 2006
Slovenské vojenské lietadlo AN-24 sa zrútilo pri maďarskej obci Hejce. Zo 43 vojakov vracajúcich sa z vojenskej misie v Kosove tragédiu prežil iba nadporučík Martin Farkaš.
Pietna spomienka na vojakov, ktorí zahynuli pri leteckom nešťastí
http://www.teraz.sk/slovensko/os-sr-hejce-spomienka/71055-clanok.html
Domov letelo 43 našich vojakov, pád prežil jeden
Najväčšia tragédia v novodobých dejinách slovenskej armády.
http://www.webnoviny.sk/slovensko/obrazom-pri-obci-hejce-spominali-na-le/780046-clanok.html
https/www.facebook.com/oslovma/posts/709354432496869
19. januára 2003
Zomrel básnik a prekladateľ Vojtech Kondrót, autor viacerých zbierok ako napríklad Prázdniny šestnásťročného, Rovina stola, Zimopis, Letopis, Definície alebo Mám bosé srdce. - Prekladal z českej, no v drvivej väčšine z maďarskej poézie. - Viedol kútik poézie v Novom slove mladých, kde začínali uverejňovať svoje básne mnohí mladí slovenskí básnici. - Narodil sa 27. 11. 1940.
http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/vojtech-kondrot
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/880100915422219/?type=3&theater
19. januára 1826
Narodil sa v Šúre (Vesprímska stolica, Maďarsko) slovenský matematik a zememerač Michal Algőver, autor prvej po slovensky písanej učebnice - príručky vydanej pod názvom „Počto- a meroveda“. - Aktívne sa zapájal do národno-kultúrneho pohybu - V publicistickej činnosti sa venoval širokému spektru národno-kultúrnych, politických, náboženských a školských problémov. - Zomrel 9. 12. 1908 v Balašských Ďarmotách.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/972-rodak-zo-zadunajska-zakladajucim-lenom-ms
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/709350242497288/?type=1&relevant_count=1
20. januára 1842
Narodil sa v Budapešti fyzik a astronóm Mikuláš Konkoly-Thege.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5%A1_Konkoly-Thege
V Starej Ďali (dnes Hurbanovo) vybudoval observatórium, ktoré patrilo k najmodernejším vo vtedajšej Európe. Zomrel 17. 2. 1916 v Hurbanove.
http://slovakia.travel/hvezdaren-hurbanovo
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/710124379086541/?type=1&relevant_count=1
21. januára 1835
Zomrel v Ostrihome národnokultúrny dejateľ, prekladateľ, knihovník, cirkevný hodnostár a popredný predstaviteľ bernolákovského hnutia Juraj Palkovič. Narodil sa 24. 4. 1763 vo Veľkých Chlievanoch.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Juraj_Palkovi%C4%8D_(1763_%E2%80%93_1835)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1503247009774270/?type=3&theater
21. januára 1823
Narodil sa v Dolnej Strehovej maďarský básnik, dramatik a spisovateľ Imre Madách (Imrich Madáč), autor známeho poetického diela Tragédia človeka. Zomrel 5. 10. 1864 v Dolnej Strehovej.
Z rodiska spisovateľa Imricha Madáča
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/610-z-rodiska-spisovatea-imricha-madaa
Madáčovci donátori dolnostrehovských evanjelikov - Najstaršia história obce Dolná Strehová a jej evanjelického cirkevného zboru je úzko spojená so šľachtickým rodom Madáčovcov (Madáchovcov), ktorí tu mali svoje panstvo plných päť storočí.
História Madáchovho kaštieľa v Dolnej Strehovej
http://madach.mtak.hu/sk/09.htm
Madách Imre saját életéből merítette a tragédiát
http://www.kultura.hu/sajat-eletebol-meritette
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/710590989039880/?type=1&relevant_count=1
22. januára 1451
Prvý zápis v slovenčine v Žilinskej mestskej knihe, dovtedy vedenej len v nemeckom a latinskom jazyku.
http://slovenske-uhorsko.blogspot.hu/2011/12/mestska-kniha-ziliny-1451.html
Život v Žiline v zrkadle jej mestskej knihy
http://www.historyweb.sk/clanky/detail/zivot-v-ziline-v-zrkadle-jej-mestskej-knihy#.Ut8PjfuCumw
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/711072015658444/?type=1&relevant_count=1
22. januára 1942
Novosadská razia / Medzi obeťami boli aj Slováci z Kysáča, Nového Sadu a iných osád - Najväčší masaker na území Vojvodiny v druhej svetovej vojne
https://hl.rs/76-rokov-od-novosadskej-razie/
Újvidéki vérengzés (1942)
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajvid%C3%A9ki_v%C3%A9rengz%C3%A9s_%281942%29
https/www.facebook.com/oslovma/posts/711107898988189
23. januára 1734
Narodil sa v Bratislave vynálezca, technik, priekopník hydrotechniky, prekladateľ a publicista Wolfgang Kempelen, konštruktér šachového automatu, prvého písacieho stroja pre slepcov, hovoriaceho stroja a čerpadla vody pre Bratislavský hrad. Zomrel 26. 3. 1804.
https://www.skolske.sk/clanok/12168/kempelenov-bratislavsky-turek
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/711476258951353/?type=1&relevant_count=1
24. januára 1852
Zomrel vo Viedni evanjelický farár, národný buditeľ, slavista, obrodenecký básnik, filozof, filológ a etnograf Ján Kollár, ideológ slovanskej vzájomnosti, ktorého básnická tvorba predstavuje zásadný prelom vo vývine českej a slovenskej poézie prekonávaním klasicistických tendencií a novým vzťahom k citovému životu jednotlivca a spoločenskej problematike. Z jeho rozsiahleho diela sú napríklad známe veršovaný epos Slávy dcéra, alebo dvojzväzkové dielo Národnie zpiewanky. Narodil sa 29. 7. 1793.
Jánovi Kollárovi v Budapešti po dvesto rokoch
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/524-janovi-kollarovi-v-budapeti-po-dvesto-rokoch
https/www.facebook.com/oslovma/posts/882199508545693
25. januára 1688
Kňaz v Terchovej Michal Smutko pokrstil Anne (rodenej Czisnikovej) a Martinovi Jánošíkovcom syna Juraja.
Juraj Jánošík - Legendy a mýty nezhrdzaveli
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/920-juraj-janoik-legendy-a-mty-nezhrdzaveli
Nie sú záznamy o tom, že by bol Juraj Jánošík vo svojej dobe známy zbojník
https://kebisek.blog.sme.sk/t/22150/kto-bol-juraj-janosik
https/www.facebook.com/oslovma/posts/882833071815670
26. januára 1990
sa stretli predstavitelia Slovákov v Maďarsku s prezidentom ČSSR Václavom Havlom.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4759724827459789
27. januára 1919
Zomrel významný maďarský básnik Endre Ady, tvorca literárnej moderny. - Zbierky: Verše, Nové verše, Krv a zlato, Bol by som rád, keby ma milovali, Verše všetajomstiev, Na čele mŕtvych. - Narodil sa 22. 11. 1887.
Ady Endre a szlovák irodalomban:
http://epa.oszk.hu/00000/00001/00231/pdf/itk_EPA00001_1963_03_391-392.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/713433092089003/?type=1&theater
27. januára 1974
Zomrel v Budapešti dolnozemský Slovák, priekopník letectva Andrej Kvas, ktorý lietal na strojoch vlastnej konštrukcie, pričom 1. augusta 1908 absolvoval prvý medzimestský let na území súčasného Slovenska medzi Bratislavou a Trnavou (45 km) za 58 minút vo výške 50-70 metrov. Narodil sa 21. 11. 1883 v Békešskej Čabe.
https://www.slovenskezahranicie.sk/2015/01/01/andrej-kvas/
Koch a Kvas - Zakladatelia letectva v Uhorsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/973-koch-a-kvas-zakladatelia-letectva-v-uhorsku
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/532358826863098/?type=1&theater
29. januára 1934
v novohradskej obci Lucina (Lucfalva) sa narodil akademický maliar a pedagóg slovensko-maďarského pôvodu Ján Mušto (1934-2012) - Hľadač nekonečna
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/724-hada-nekonena-maliar-jan-muto-1934-2012
„Na jeho grafikách ľudia stavajú mosty zo svojho živého tela, aby ich spájalo, čo ich doteraz rozdeľovalo. V Muštových dielach ľudia objavujú pramene živej vody...“
https/www.facebook.com/oslovma/posts/1158580737574234
31. januára 1775
Narodil sa vo Vrbovciach superintendent evanjelickej cirkvi Pavol Jozeffy - Takmer polovicu svojho pracovného života pôsobil medzi dolnozemskými Slovákmi
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia/1019-neohrozene-v-slubach-cirkvi-a-naroda
Postavil sa do čela ochrany slovenského jazyka / Proti zneužívaniu náboženstva na maďarizačné ciele / Národno-kultúrny pracovník, neúnavný bojovník za národné práva Slovákov, spisovateľ a iniciátor založenia peňažného podporného spolku v Tisovci. Pavol Jozeffy zomrel 29. 3. 1848.
https/www.facebook.com/oslovma/posts/1160709334028041
31. januára 1868
21 slovenských obcí Spišskej stolice adresovalo uhorskému snemu petíciu s národnostnými požiadavkami: zákonom garantovaná národná rovnoprávnosť, princíp zaokrúhľovania žúp podľa národnostného zloženia obyvateľstva a zavedenie slovenčiny do úradov a súdov.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1160715287360779/?type=3&theater
1. februára 1878
Narodil sa v Sučanoch novinár, publicista, vysokoškolský pedagóg, štátnik, poslanec uhorského snemu, podpredseda SNS, zakladateľ a redaktor Slovenského denníka a Slovenského týždenníka, jediný medzivojnový premiér ČSR slovenskej národnosti Milan Hodža. - http://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Hod%C5%BEa - Známe je aj jeho hlavné dielo Federation in Central Europe, v ktorom rozpracoval svoju koncepciu federácie stredoeurópskych národov. Zomrel 27. 6. 1944 v USA - Clearwater.
Milan Hodža - slovenský priekopník európskej integrácie
http://www.historiarevue.sk/historia-2001-06/nato/mhodza.htm
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1970459613053005/?type=1&theater
1. februára 1909
Narodil sa politik, publicista, kultúrny a osvetový pracovník Emanuel Teodor Böhm. - Bránil slovenské práva a stál na čele slovenskej menšiny v Maďarsku.
https://www.slovenskezahranicie.sk/2015/01/01/emanuel-teodor-bohm/
V roku 1948 odišiel do emigrácie, stal sa významným predstaviteľom spoločensko-politickej, kultúrnej a novinárskej reprezentácie slovenskej emigrácie v západnej Európe a následne Slovákov žijúcich v severnej Amerike.
Mgr. Ján Mitáč: Strana Slovenskej národnej jednoty na okupovanom území južného Slovenska v rokoch 1941-1944
http://www.upn.gov.sk/publikacie_web/pamat-naroda/pamat-naroda-03-2010.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4731202656978673
1. februára 1995
v Štrasburgu Rada Európy prijala Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín - http://www.oslovma.hu/XXX/RamcDoh.pdf
Az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló, 1995. február 1-jén Strasbourgban kelt Keretegyezménye - www.oslovma.hu/XXX/KisVedKe.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4731216886977250
2. februára 2019
zomrel básnik, spisovateľ, esejista a prekladateľ Imrich Kružliak, popredná osobnosť slovenského povojnového exilu, krajanský pracovník, organizátor kultúrneho a politického života. / Narodil sa 8. decembra 1914
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1106750959423879/?type=3&theater
2. februára 1860
Narodil sa v Nagykálló (Maďarsko) publicista, bankový riaditeľ a národný pracovník v USA Ivan Daxner, signatár Clevelandskej a Pittsburskej dohody. Zomrel 28. 12. 1935. / https://www.teraz.sk/kultura/politik-a-narodny-buditel-ivan-daxner/173367-clanok.html / Kedy Slováci prestali byť „Hunkies“ - https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/372722-slovakov-dala-dokopy-s-cechmi-amerika/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1513258985439739/?type=3&theater
2. februára 1849
Narodil sa vo Vyšnom Kubíne básnik, dramatik, prekladateľ a právnik Pavol Országh Hviezdoslav, ktorého dielo patrí k základným a trvalým hodnotám nášho kultúrneho dedičstva. Medzi jeho najznámejšie diela patria básnické skladby Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský a Gábor Vlkolinský, básnická zbierka Krvavé sonety či dráma Herodes a Herodias. Zomrel 8. 11. 1921.
http/sk.wikipedia.org/wiki/Pavol_Orsz%C3%A1gh_Hviezdoslav
https/www.facebook.com/oslovma/posts/716737691758543
3. februára 1812
sa narodil slovenský básnik, prozaik, dramatik, historik, novinár, kňaz a teológ Jonáš Záborský
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1378-jona-zaborsk-nam-bajkami-nastavoval-zrkadlo
https/www.facebook.com/oslovma/posts/1164195430346098
4. februára 1867
Rakúsko-maďarské štátoprávne vyrovnanie / Rakúske cisárstvo sa zmenilo na úniu Rakúsko-Uhorsko (1867-1918) / Viedeň súhlasila s obnovením uhorskej ústavy a utvorením uhorskej vlády
https/www.valka.cz/12878-Rakusko-madarske-statopravne-vyrovnanie
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1164202567012051/?type=3&theater
5. februára 1925
Narodila sa v Kovačici svetoznáma insitná maliarka Zuzana Chalupová. Zomrela 1. 8. 2001.
https/sk.wikipedia.org/wiki/Zuzana_Chalupov%C3%A1
Video: https/www.youtube.com/watch?v=uXGlRUuuUy8
Galéria obrazov: http/www.slovackizavod.org.rs/vizuelna-umetnost/naiva/5346
Najznámejšia insitná maliarka z Kovačice
http/www.slovackizavod.org.rs/licnosti/2440
Teta sveta
http/www.slovackizavod.org.rs/izmogugla/pregled/5407
https/www.facebook.com/oslovma/posts/1165017720263869
6. februára 1941
Narodil sa v Pôtri (okres Veľký Krtíš) poľnohospodársky inžinier, novinár, publicista, spisovateľ literatúry faktu Ján Jančovic.
Pracovník na národa roli dedičnej / „Ctite si otcov mozole krvavé“
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura/1336-jan-janovic-ctite-si-otcov-mozole-krvave
Zaradil sa k popredným znalcom vysťahovaleckej tematiky, zameranej na územie historického Novohradu.
http://www.oslovma.hu/XXX/Jancovic.pdf
So zakorenenými dolnozemskými výhonkami
Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=357762054322777
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1165860870179554
8. februára 1915
Narodil sa v Budmericiach básnik, kolážista, publicista (Život, Svet socializmu, Film a divadlo, Expres) a jeden z hlavných predstaviteľov nadrealizmu Rudolf Fábry, ktorého básnická zbierka Uťaté ruky znamenala začiatok avantgardnej slovenskej poézie. - Zomrel 11.2.1982.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Fabry
https://www.facebook.com/oslovma/posts/720108691421443
8. februára 1813
Narodil sa v Jelšavskej Teplici (dnes časť Gemerských Teplíc) evanjelický kňaz, romantický spisovateľ, štúrovský básnik, vychovávateľ, národnopolitický pracovník Samuel Tomášik, ktorý sa okrem iného pričinil o založenie gymnázia v Revúcej. Zomrel 10. 9. 1887.
Samuel Tomášik ako ovocinár a včelár pomáhal Slovákom na Dolnej zemi
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura/955-samuel-tomaik-a-dolnozemski-slovaci
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/719851558113823/?type=1
10. februára 1947
Československo podpísalo s Maďarskom v Paríži mierovú zmluvu / Spomienka na Paríž
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/957-j-schwarz-spomienka-na-pari-1920-1947-1995
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1169518049813836
10. februára
1857 - Zomrel v Banskej Štiavnici evanjelický kňaz, spisovateľ a pedagóg Ján Seberini, predstaviteľ odboja proti maďarizácii v Uhorsku. Narodil sa 1. 1. 1780.
10. februára 1875 - Zomrel v Pannonhalme (Maďarsko) skalický rodák, benediktín, archivár a historik Móric Pavol Cinár. Narodil sa 30. 3. 1787.
10. februára 1912 - Narodil sa maďarský prozaik, dramatik a politik József Darvas. Zomrel 3. 12. 1973.
10. februára 1922 - Narodil sa maďarský právnik, dramatik, politik, štátnik, prezident Maďarskej republiky v rokoch 1990-2000 Árpád Göncz. Zomrel 6. 10. 2015.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1985904824841817
11. februára 1939
Narodil sa v Plzni spisovateľ, literárny vedec, diplomat (bývalý veľvyslanec v Maďarsku), exminister kultúry SR, bývalý podpredseda Vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolf Chmel.
Dnes politika kultúru nepotrebuje“
http://www.teraz.sk/publicistika/chmel-ako-vidno-v-priamom-prenose-dnes/380204-clanok.html
Hovorme priamo o malosti, chudobe a biede
http://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/323306-rudolf-chmel-hovorme-priamo-o-malosti-chudobe-a-biede/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/721262061306106/?type=1
12. februára 1941
Narodil sa v Kestúci slovenský novinár a prozaik Zoltán Bárkányi Valkán
https://www.slovenskezahranicie.sk/2015/01/01/zoltan-barkanyi-valkan/
Pilíšsky svet v próze Zoltána B. Valkána
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/literatura/162-literatura2/1068-pilisky-svet-v-proze-zoltana-b-valkana
Medaila ÚSŽZ: https://www.facebook.com/SlovenskySvet/posts/361634048656794
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1171697856262522
13. februára
Svetový deň rozhlasu
Vyhlásili ho delegáti na 36. zasadnutí Generálnej konferencii UNESCO 3. novembra 2011. Dátum 13. február zvolili v spojitosti so založením Rozhlasu OSN v roku 1946. Návrh na vyhlásenie Svetového dňa rozhlasu predložila delegácia Španielskeho kráľovstva. - Rozhlas, to ste vy - http://www.teraz.sk/magazin/svetovy-den-rozhlasu-sa-ponesie-pod-he/243372-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/721959817902997
14. februára
V mnohých krajinách sviatok svätých Cyrila a Metoda v katolíckej cirkvi. / Mnísi, slovanskí vierozvestci, spolupatróni Európy:
http://www.zivotopisysvatych.sk/cyril-a-metod/
Szent Cirill és Szent Metód - Európa társvédőszentjei
https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-cirill-es-szent-metod-europa-tarsvedoszentjei
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4770035226428749
14. februára
Deň sv. Valentína, mučeníka a patróna zamilovaných
Podľa legendy pôvodne pohanský kňaz Valentín, obrátený na kresťanskú vieru, žil v Ríme v 3. storočí n.l. V ríši v tom čase platil dekrét cisára Claudia, zakazujúci rímskym vojakom oženiť sa, pretože manželské radosti by ich odvádzali od plnenia vojenských povinností. Svätý Valentín považoval nariadenie za porušenie Božích zákonov a snúbencov tajne oddával. Za to skončil vo väzení. Keďže Valentín sa viery nevzdal, 14. februára roku 270 ho Rimania popravili. Legenda dodáva, že Valentín stačil pred smrťou napísať lístok žalárnikovej dcére s vyznaním lásky. Práve to sa stalo základom valentínskej tradície.
http://www.zivotopisysvatych.sk/valentin-biskup-a-mucenik/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/722403874525258/?type=1
14. február 1843
Deň vzkriesenia slovenčiny / Zrodilo sa rozhodnutie pripraviť novú štúrovskú kodifikáciu spisovnej slovenčiny / Jazyk umožňuje identifikovať národnú pospolitosť, je jedným z jej základných atribútov
http://snn.sk/den-vzkriesenia-slovenciny-14-februar-1843/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/893437817421862/?type=3&theater
15. februára 1892
Narodil sa v Békešskej Čabe hudobný skladateľ, pedagóg a zberateľ ľudových piesní Ján Valašťan-Dolinský. Vyvíjal bohatú, rozsiahlu a záslužnú činnosť v hudobnom živote Slovákov.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1280-abiansky-rodak-jan-valaan-dolinsk
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1174051469360494
15. februára 1991
podpísali česko-slovenský prezident Václav Havel, poľský prezident Lech Walesa a maďarský predseda vlády József Antall Vyšehradskú deklaráciu. V4 je spoločenstvo štyroch stredoeurópskych štátov: Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1ehradsk%C3%A1_skupina
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3652203161545300
17. februára 1909
Narodil sa v Békešskej Čabe ľudový básnik a prozaik, autor divadelných hier Ján Gerči. Niet oblasti kultúrneho a osvetového života v B. Čabe, do ktorej by v 30. a 40. rokoch 20. storočia nezasiahol svojimi nápadmi a tvorivou prácou. Vydal divadelnú hru v čabianskom nárečí Vyslúžená žena (1935) a samostatnú zbierku básní pod názvom Zornička (1939). V rukopise zostali jeho ďalšie divadelné hry, filmová poviedka a román. Ján Gerči zomrel 18. 10. 1984 v Nových Zámkoch. - www.oslovma.hu/XXX/GerciKal.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/894439930654984/?type=3&theater
17. februára 1916
Zomrel v Hurbanove fyzik a astronóm Mikuláš Konkoly-Thege.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5%A1_Konkoly-Thege
V Starej Ďali (dnes Hurbanovo) vybudoval observatórium, ktoré patrilo k najmodernejším vo vtedajšej Európe.. / M. Konkoly-Thege sa narodil 20. januára 1842 v Budapešti.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1176089712490003/?type=3&theater
18. februára 1825
Narodil sa v Komárne maďarský romantický spisovateľ Mór Jókai, ktorý napísal viac ako 300 diel, z nich najznámejšie sú romány Nový zemepán, Čierne diamanty, Levočská biela pani alebo Úbohí boháči. Zomrel 5. 5. 1904.
https://sk.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3r_J%C3%B3kai
Zlatý človek / Az aranyember
http://www.visegradliterature.net/works/hu/J%C3%B3kai_M%C3%B3r-1825/Az_aranyember/sk/1760-Zlat%C3%BD_%C4%8Dlovek
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1177145399051101/?type=3&theater
19. februára 2019
vo veku 85 rokov zomrel učiteľ a básnik Juraj Marik, spoluautor antológie Výhonky. Narodil sa r. 1933 v Békešskej Čabe, pochádzal z chudobnej roľníckej rodiny. Po maturite sa prihlásil na Vysokú školu pedagogickú v Budapešti, kde r. 1955 získal učiteľský diplom. Viac rokov vyučoval slovenčinu a zastával rôzne funkcie. Dlhé roky bol župným inšpektorom slovenského jazyka a literatúry v Békešskej župe. Publikovať začal r. 1976. Svoje básne a poviedky uverejňoval v Ľudových novinách a v Našom kalendári. Patril medzi autorov prvej zbierky povojnových slovenských básnikov v Maďarsku Výhonky.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4788010547964550
20. februára 1844
Narodil sa maďarský maliar Mihály Munkácsy, výrazná osobnosť európskeho realizmu. Svetovú slávu mu priniesol obraz Pred popravou z roku 1870, za ktorý získal zlatú medailu na Salóne v Paríži. Venoval sa prevažne figurálnej kompozícii, portrétom, krajinkám a zátišiam. Zomrel 1. 5. 1900.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/725730344192611
20. februára 2008
Zomrel v Nadlaku básnik, spisovateľ, redaktor a verejný činiteľ Ondrej Štefanko, jeden z najaktívnejších a najznámejších Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý dlhé roky stál na čele Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku. Narodil sa 18. 3.1949.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/896132440485733/?type=3&theater
21. februára 1989
Zomrel (spáchal samovraždu) v San Diegu (USA) známy maďarský spisovateľ, ktorý sa narodil v Košiciach, Sándor Márai, autor do viacerých jazykov preložených románov, napríklad Sviece dohárajú. Známe sú aj: Kniha byliniek a Nebo a zem - dve knižky krátkych aforizmov či filozofických myšlienok, alebo zápiskov denníkového typu. Narodil sa 11. 4. 1900. - Boh? Milosrdenstvo? Prozreteľnosť? Všetko je lož! - https://dennikn.sk/687971/boh-milosrdenstvo-prozretelnost-vsetko-je-loz/
http://madari.sk/magazin/krajinka-magazin/sandor-marai-madarsky-spisovatel-svetoveho-rangu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/727012017397777
21. februára
Medzinárodný deň materinského jazyka - Vyhlásila ho Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v roku 1999. Oslavuje sa od roku 2000.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/684-medzinarodn-de-materinskeho-jazyka
Aby sme si (lepšie) rozumeli
https://touchit.sk/den-materinskeho-jazyka-aby-sme-si-lepsie-rozumeli-2/154560
https://www.facebook.com/oslovma/posts/896139793818331
22. februára 1838
sa narodil zakladateľ šľachtenia viniča hroznorodého v Uhorsku, Slovák zo Šariša Ján Mathiász-Matis
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2278310515601245
23. februára 1896
Narodil sa vo Zvolene popredný slovenský spisovateľ, autor kníh pre deti a redaktor Jozef Cíger-Hronský, správca Matice slovenskej a jeden zo zakladateľov Zahraničnej Matice slovenskej. Bol prenasledovaný za národné postoje a hneď po 2. svetovej vojne emigroval do Argentíny. Medzi jeho najznámejšie diela patria román Jozef Mak a knihy pre deti Smelý zajko alebo Budkáčik a Dubkáčik. Zomrel 13. 7. 1960. / „Postačí povedať, že nie je jeden z viacerých, je jeden z prvých. A v niečom napokon i prvý. Skromne rátajúc vyniká z jeho diel prinajmenej týchto päť: Chlieb, Jozef Mak, Sedem sŕdc, Pisár Gráč, Andreas Búr Majster. Hronský mal čo povedať a vedel to povedať, pretože sa hľadal stále i hľadal stále a nezabýval sa pohodlne v raz nájdenom.” (Alexander Matuška)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_C%C3%ADger-Hronsk%C3%BD
Jozef Mak / Egy milliók közül
http://www.magyarulbabelben.net/works/sk/Hronsk%C3%BD,_Jozef_C%C3%ADger_/Jozef_Mak/hu/4130-Egy_milli%C3%B3k_k%C3%B6z%C3%BCl
https://www.facebook.com/oslovma/posts/727481340684178
24. februára 2011
Zomrel slovenský spisovateľ, publicista a scenárista Laco Zrubec
http://watson.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3286&PHPSESSID=55c146658f5f976ef1cf8c10457f03fd
Priateľ Slovákov v Maďarsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1368-laco-zrubec-priate-slovakov-v-maarsku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1182502055182102
25. februára 1818
Zomrel v Malom Kereši (Kiskőrös) Štefan Leška - slovenský filológ, prekladateľ, spisovateľ, novinár, redaktor a znalec vtedajšej slovenčiny a češtiny. Narodil sa 21. 10. 1757 vo Vrbovciach.
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Le%C5%A1ka
https://www.facebook.com/spolokmartinarazusa/posts/5195798300444200
Štefan Leška felesége volt Rebeka Lešková Lautčeková, szlovák költőnő, aki Alexander Petrovič (Petőfi Sándor) születésénél bábáskodott. - A kiskőrösi szlovákok története:
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/kiskoros/kiskorosi_szlovakok_fotogaleria/pages/00_bemutatas.htm
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1183403305091977
25. februára 2015
zomrel nestor slavistickej a slovakistickej vedy v Maďarsku, skúmateľ slovensko-maďarských jazykových javov a kultúrnych súvislostí, redaktor a spoluautor Atlasu slovenských nárečí v Maďarsku.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/1289-ivot-a-dielo-profesora-petera-kiralya-1917-2015
Profesor Péter Király (1917-2015) sa narodil v Malčiciach, svoje základné a stredné vzdelanie získal v Prahe a Bratislave. V rokoch 1948-1985 mu vyšlo až 40 štúdií v oblasti výskumu slovenského a maďarského jazyka. V stredobode jeho pozornosti stáli jazykové interakcie slovanských jazykov a maďarského jazyka. Bol riaditeľom Ústavu jazykových štúdií Maďarskej akadémie vied. Od roku 1974 až do roku 1987 stál na čele Katedry slovanskej filológie Univerzity ELTE v Budapešti.
www.oslovma.hu/XXX/KiralyP1.pdf
26. februára 2016
70. výročie Dohody o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4808018872630384
27. februára 1946
V Budapešti uzavreli československo-maďarskú dohodu o vzájomnej výmene obyvateľstva. Slovenskú menšinu v Maďarsku za maďarskú menšinu na Slovensku.
„Seba bez Slovenska si neviem predstaviť“
http://www.oslovma.hu/pilis-slovak.hu/nazory/22-nazory/325-vymena-obyvatelstva-v-kestuci-v-rokoch-1946-48
Československé štátne občianstvo Slovákov presídlených z Maďarska
http://www.saske.sk/cas/archiv/1-2005/sutaj.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/729682530464059
27. februára 1769
sa narodil slovenský spisovateľ, pedagóg, jazykovedec, prekladateľ a vydavateľ Juraj Palkovič / Bol zástancom biblickej češtiny, pozorne však sledoval aj snahy o zavedenie spisovného slovenského jazyka / Kritizoval veľkomaďarskú ideu a obhajoval autochtónnosť Slovákov v Uhorsku
http://www.teraz.sk/magazin/pred-250-rokmi-sa-narodil-spisovatel-a/380596-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2010059042426395
27. februára 1910
Milan Hodža začal v Budapešti vydávať Slovenský denník.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Hod%C5%BEa
Slovenský priekopník európskej integrácie
http://www.historiarevue.sk/historia-2001-06/nato/mhodza.htm
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/729671427131836/?type=1
27. februára 1998
V Bratislave podpísali vedúci vládnych delegácií SR a MR Peter Baco a János Nemcsók návrh textu Rámcovej dohody medzi vládami SR a MR o zásadách realizácie rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu v kauze Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros (SVDGN).
Dôvody odporu Maďarska k vodnému dielu
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory/871-dvody-odporu-maarska-k-vodnemu-dielu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/729684433797202
27. februára 2014
zomrel slovenský pedagóg a verejný činiteľ Michal Mata, niekdajší predseda Zväzu Slovákov v Maďarsku a Celoštátnej slovenskej samosprávy. Svojou ľudskosťou a všestrannou činnosťou si vydobyl lásku a uznanie Slovákov v Maďarsku.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/183-archiv-politika-archiv-politika/1140-zomrel-niekdaji-predseda-zsm-a-css-michal-mata
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1185638228201818/?type=3&theater
28. februára 1875
Narodil sa v Banskej Bystrici hudobný skladateľ a pedagóg Viliam Figuš-Bystrý, autor prvej slovenskej národnej opery Detvan, ktorej libreto napísal Emil Boleslav Lukáč. Zomrel 11. 5. 1937.
Hudobný skladateľ Viliam Figuš-Bystrý začínal v Pilíši
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/historia/164-historia1-historia1/851-hudobn-skladate-viliam-figu-bystr-zainal-v-pilii
https://www.facebook.com/oslovma/posts/899939296771714
1. marca 1874
zomrel pedagóg a kultúrny dejateľ dolnozemských Slovákov Michal Godra / Zaslúžil sa o vysokú úroveň výučby / Na Dolnej zemi rozširoval slovenské knihy, almanachy a časopisy. / Dosahoval úspechy aj v botanike a matematike
http://oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia/1144-k-140-vroiu-umrtia-michala-godru-1801-1874
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4819294138169524
2. marca 2022
Popolcová streda
Pre kresťanov sa začína 40-dňové obdobie pôstu, ktoré trvá až do Veľkonočnej nedele. Dátum Popolcovej stredy závisí od dátumu Veľkej noci, ktorý je pohyblivý, podobne ako aj termíny ďalších na ňu nadväzujúcich sviatkov, napríklad sviatku zoslania Ducha Svätého. Určenie ich dátumu závisí od výpočtu začiatku astronomickej jari a následného splnu mesiaca. Hlavným zmyslom Popolcovej stredy je pripomenúť ľuďom dôležitosť pokánia, prehĺbenia viery v Boha a lásky k blížnym. - Pranostika na dnes: Akým sa ukáže Popelec, taký je celý rok.
https://www.moneo.sk/clanky/detail/popolcova-alebo-skareda-streda/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2019289511503348
2. marca 2020
zomrel slovenský novinár a politický komentátor Peter Morvay (1968-2020). Venoval sa najmä česko-slovensko-maďarským vzťahom, maďarskej menšine na Slovensku a politickému dianiu v Maďarsku.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4819264314839173
2. marca 1965
Zomrel v Nitre hudobný skladateľ, pedagóg a zberateľ ľudových piesní Ján Valašťan Dolinský. Narodil sa 15. februára 1892 v Békešskej Čabe.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/159-nazory2/1280-abiansky-rodak-jan-valaan-dolinsk
https://www.facebook.com/oslovma/posts/901371569961820
5. marca 1844
Pri demonštratívnom odchode slovenských študentov z Bratislavy do Levoče vznikla hymnická pieseň Nad Tatrou sa blýska ako reakcia proti prudkému maďarizačnému náporu a likvidačnému postupu proti slovenským študentom a Ľudovítovi Štúrovi. Jej text sa pripisuje spisovateľovi a básnikovi Jankovi Matúškovi.
https://www.noveslovo.sk/c/Stosedemdesiat_rokov_od_exodu_sturovcov_z_Bratislavy_do_Levoce
V súčasnosti je táto hymnická pieseň slovenskou štátnou hymnou. Jej melódia bola prevzatá z pôvodnej ľudovej piesne „Kopala studienku”. - Slovenská hymna korení hlboko v duši národa
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/662-slovenska-hymna-koreni-hlboko-v-dui-naroda
Naša hymna je už poriadne stará - https://www.topky.sk/cl/10/1776687/Nasa-hymna-je-uz-poriadne-stara--Piesen-Nad-Tatrou-sa-blyska-oslavuje-175-rokov
Janko Matúška patril k popredným príslušníkom generácie štúrovcov - https://www.teraz.sk/kultura/janko-matuska-vyrocie-narodenia/175324-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/732516056847373
6. marca 1694
Narodil sa v Urmíne (dnes Mojmírovce) uhorský politik a veľkostatkár Anton Grasalkovič (Grassalkovich), ktorý osídľoval Slovákov medzi Dunajom a Tisou. - Dal postaviť barokový palác v Bratislave, súčasné sídlo prezidenta SR.
Po stopách šľachtica Antona Grasalkoviča
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia/944-po-stopach-achtica-antona-grasalkovia
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/733231120109200/?type=3&theater
7. marca 2013
zomrel významný literárny historik, komparatista a hungarológ Karol Tomiš
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3708133072618975
8. marca
Medzinárodný deň žien
Myšlienka oslavovať MDŽ vznikla na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910 v dánskej Kodani. Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na počesť veľkého štrajku 40.000 amerických newyorských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Medzin%C3%A1rodn%C3%BD_de%C5%88_%C5%BEien
Retro-MD?: http://www.teraz.sk/slovensko/csr-sviatok-mdz-oslavy-foto-archivne/123764-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1192715850827389
Nazrime pri príležitosti MDŽ do zdigitalizovaných fondov Slovenskej národnej knižnice a presvedčme sa, že ženy aj napriek svojmu ťažkému postaveniu dokázali zastať aj iné povolania ako matka na plný úväzok.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1192743954157912
Pozdrav našim ženám k MDŽ
Kytica básní Alexandra Kormoša / Fotografie Imricha Fuhla - Hviezda hviezd / Putá spásy / Vernosť / Ideál / Príliv a odliv / Rozdúchať stlmený plameň / Pašovanie lásky / Zrkadlo Slnka / Vypni Slnko! / Telo i duša / V ríši tvojich túžob / Ohnivá kytica / Dvojica dvojíc / Trojica trojíc / Plavovláska
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/151-aktuality3/971-mdz
https://www.facebook.com/oslovma/posts/904009296364714
10. marca 2020
zomrel básnik, prekladateľ, hudobník a publicista Alexander Kormoš - ikonická osobnosť Slovákov v Maďarsku.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1/1037-alexander-kormos-1941-2020-nasa-ikonicka-osobnost
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3714224975343118
12. marca 1721
Matej Bel začal v Bratislave vydávať noviny Nova Posoniensia - Bratislavské noviny, ktoré vychádzali do septembra 1722 a boli prvými novinami v Uhorsku.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nova_Posoniensia
Veľká ozdoba Uhorska z Očovej Matej Bel
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1152-veka-ozdoba-uhorska-z-oovej-matej-bel
Príbeh polyhistora - Z Očovej na Cisársky dvor
http://www.milost.sk/logos/clanok/pribeh-polyhistora-mateja-bela
https://www.facebook.com/oslovma/posts/737643826334596
12. marca 1822
v Zavare pri Trnave sa narodil jeden z najvýznamnejších slovenských národovcov 19. storočia Jozef Karol Viktorín (zomrel 20. júla 1874).
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/703-pamatn-de-jozefa-viktorina-vo-vyehrade
https://www.facebook.com/oslovma/posts/737650769667235
14. marca 1939
Po informácii Jozefa Tisa o jeho rozhovoroch v Berlíne slovenský snem odhlasoval vyhlásenie samostatnej Slovenskej republiky (tzv. Slovenský štát).
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_republika_%281939_%E2%80%93_1945%29
Najlepšie riešenie?
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/932306-slovensky-stat-bol-podla-historika-najlepsim-riesenim/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3724468910985391
15. marca 1873
Narodil sa v Nadlaku Ľudovít Jaroslav Hrdlička / Vynikajúci obranca národnostných práv dolnozemských Slovákov / Tŕňom v oku maďarským šovinistom / Komlóšania sa chceli pripojiť k Rumunsku / Na kongrese menšín v Ženeve iba separátne / Obviňovaný z panslavizmu dožil na Slovensku / Zomrel 19. septembra 1953 v Bratislave
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/165-historia2/1088-obviovan-z-panslavizmu-doil-na-slovensku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/907854035980240
15. marca 1844
sa narodil publicista, politik a podnikateľ Ján Nepomuk Bobula
Pre jedných pansláv, pre druhých maďarón
https://www.postoj.sk/68352/pre-jednych-panslav-pre-druhych-madaron
Z dovalovskej chalupy do budapeštianskych palácov
https://myliptov.sme.sk/c/5125720/jan-nepomuk-bobula-vysiel-z-dovalovskej-chalupy-do-budapestianskych-palacov.html
Život a dielo
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/bp_terezvaros/jan_nepomuk_bobula/pages/szlovak/002_zivot_a_dielo.htm
Bobula János (építész, 1844-1903)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bobula_J%C3%A1nos_(%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9sz,_1844%E2%80%931903)
Szlovák mester is formálta Pest arculatát
https://pestbuda.hu/cikk/20190315_paar_eszter_szilvia_idosebb_bobula_janos_a_budapesti_epiteszet_es_kozelet_meghatarozo_alakja
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3737863319645950
15. marca 1848
Zhromaždením robotníkov a študentov sa začala v Pešti buržoázna revolúcia v Uhorsku za demokratické reformy a nezávislosť krajiny od viedenského dvora. Na zhromaždení prijali 12-bodový program Žiadosti uhorského národa.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1/976-de-revolucie-a-boja-za-slobodu-15-marec-1848
Sloboda, láska! / Pieseň národa
http://madari.sk/magazin/historiasucasnost/sloboda-laska
Rok 1848 v maďarskej a slovenskej historiografii
http://madari.sk/magazin/historiasucasnost/rok-1848-v-madarskej-a-slovenskej-historiografii
Rok 1848 a Slováci (1. časť)
http://madari.sk/publikacie/rok-1848-a-slovaci-1-cast
Rok 1848 a Slováci (2. časť)
http://madari.sk/publikacie/rok-1848-a-slovaci-2-cast
Slovenské novinárstvo v čase revolúcie 1848/1849
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_novin%C3%A1rstvo_v_%C4%8Dase_revol%C3%BAcie_1848/1849
https://www.facebook.com/oslovma/posts/907858625979781
16. marca 1828
sa narodil v Slavošovciach evanjelický farár, pedagóg, spisovateľ, básnik, prekladateľ, redaktor, literárny kritik a významný folklorista Pavol Dobšinský.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pavol_Dob%C5%A1insk%C3%BD
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3731840906914858
18. marca 1321
Zomrel na Trenčianskom hrade uhorský oligarcha, politik a krajinský hodnostár Matúš Čák, zvaný Trenčiansky. Narodil sa okolo roku 1260.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%BA%C5%A1_%C4%8C%C3%A1k_Tren%C4%8Diansky
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1201869986578642/?type=3&theater
18. marca 1713
Zomrel (bol popravený) legendárny slovenský zbojník - ľudový hrdina Juraj Jánošík, ktorého legenda sa stala predlohou viacerých literárnych príbehov, filmov a muzikálov. Narodil sa 25. 1. 1688.
Legendy a mýty nezhrdzaveli - Ľudovou slovesnosťou vytvorený ideál
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia/920-juraj-janoik-legendy-a-mty-nezhrdzaveli
Jánošík vo filme - http://janosik.terchova-info.sk/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/741343949297917
18. marca 1949
Narodil sa v Temešvári Ondrej Štefanko - básnik, prekladateľ, redaktor a verejný činiteľ.
https://www.slovenskezahranicie.sk/2015/01/01/ondrej-stefanko
Predseda Literárneho krúžku (od roku 1994) Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, Únie slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych pracovníkov žijúcich mimo územia Slovenska, ako aj Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, šéfredaktor časopisov Dolnozemský Slovák, Naše snahy a Rovnobežné zrkadlá - Oglinzi paralele. Zomrel 20. februára 2008 v Nadlaku.
https://www.sme.sk/c/3767064/ondrej-stefanko-slovensky-basnik-z-rumunska.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/910737075691936
19. marca
Meniny má Jozef - Mužské meno Jozef má hebrejský pôvod a význam mena je „Boh pridá, rozhojní”. Nositeľov tohto zaužívaného mena, ktoré sa prevažne dedí, oslovujeme aj Jožko, Jožino, Jojo, Dodo.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1202552416510399
Aj naši národovci prvej polovice 19. storočia oslavovali Jozefa
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1203228639776110
19. marca 1637
Zomrel v Bratislave ostrihomský arcibiskup a uhorský prímas Peter Pázmáň (Péter Pázmány), popredný vzdelanec a zakladateľ Trnavskej univerzity. Narodil sa 4. 10. 1570.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Peter_P%C3%A1zma%C5%88
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/741647962600849/?type=1
19. marca 1861
V Budapešti vyšlo prvé číslo politických novín Slovákov Pešťbudínske vedomosti. Zodpovedným redaktorom a vydavateľom sa stal Ján Francisci. V roku 1870 ich presťahovali do Martina a premenovali na Národnie noviny.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pe%C5%A1%C5%A5bud%C3%ADnske_vedomosti
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/3544/pestbudinske-vedomosti-vysli-po-prvy-raz-pred-160-rokmi
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1202544106511230
19. marca 1995
V Paríži podpísal predseda slovenskej vlády Vladimír Mečiar so svojím maďarským partnerom Gyulom Hornom základnú zmluvu o dobrých susedských vzťahoch a priateľskej spolupráci medzi oboma krajinami.
www.oslovma.hu/XXX/SloMadZm.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1558257090939928/?type=3&theater
19. marca 2011
zomrel profesor, spisovateľ, publicista, redaktor a prekladateľ Štefan Dováľ
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1/1489-nedozite-sedemdesiatiny-stefana-dovala-1950-2011
https://www.facebook.com/oslovma/posts/911501145615529
21. marca 1665
Ostrihomský kanonik Juraj Haško oznámil listom rektorovi Trnavskej univerzity, že ostrihomský arcibiskup zamietol jeho návrh zriadiť v Trnave aj katedru slovenčiny.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/742498175849161/?type=1
21. marca 1963
sa narodila knihovníčka a prekladateľka detskej literatúry, békeščabianska rodáčka Mária Sztaneková (1963-2020).
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3746094522156163
21. marca 2013
Zomrel ľudový spevák a rozprávač Jozef Majnič. Významný rodák obce Mlynky (Pilisszentkereszt) počas veľkonočných sviatkov 72 rokov spieval slovenské pašie, mimoriadne sa zaslúžil o zachovanie materinského jazyka a kultúrnych hodnôt pilíšskych Slovákov.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura/983-jozef-majni-72-rokov-spieval-slovenske-paie
https://www.facebook.com/oslovma/posts/913141765451467
21. marca 2021
zomrel niekdajší redaktor Ľudových novín (týždenníka Slovákov v Maďarsku), prozaik, publicista a prekladateľ Oldřich Kníchal (narodil sa 9. januára 1939).
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4640148112750795
22. marca 1684
sa narodil v Očovej polyhistor, vlastivedný pracovník, stredoškolský pedagóg a rektor evanjelického gymnázia Matej Bel.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia/1152-veka-ozdoba-uhorska-z-oovej-matej-bel
https://www.facebook.com/oslovma/posts/742908925808086
22. marca 1948
sa narodila Zuzana Hollósyová, významná dlhoročná spolková pracovníčka, folkloristka, stredoškolská učiteľka; v r. 1994 stála pri zrode Slovenskej samosprávy Budapešti a stala sa jej predsedníčkou.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/23/zuzana-hollosyova
https://www.facebook.com/oslovma/posts/742906429141669
23. marca 1862
sa narodil v Báčskom Petrovci (Srbsko) spisovateľ, redaktor a krajanský pracovník Gustáv Maršall-Petrovský, ktorého v Uhorsku prenasledovali pre národné cítenie. Bol aj spoluzakladateľom Matice slovenskej v USA. Zomrel 15. 6. 1916.
http://www.slovackizavod.org.rs/licnosti/5659
Realistický prozaik, šíriteľ osvety medzi vysťahovalcami:
http://zlatyfond.sme.sk/autor/101/Gustav-Marsall-Petrovsky
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/743538975745081/?type=1
24. marca 2016
zomrela slovenská učiteľka, vynikajúca ľudová speváčka a aktivistka Slovákov v Maďarsku Gizela Molnárová, rodená Fuhlová (1932-2016). Jej život bol úzko spätý s rodnými Mlynkami, stala sa ikonickou osobnosťou našej Slovače.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/1347-navdy-nas-opustila-gizela-molnarova-1932-2016
Zbohom, teta Gizka! Clivo na duši je za Vami pod Pilíšom i na Slovensku
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/62/zbohom-teta-gizka-clivo-na-dusi-je-za-vami-pod-pilisom-i-na-slovensku
Fotogaléria -
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.916667108432266.1073741989.147596498672668&type=3
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1206880259410948
24. marca 1984
pri výkone svojho povolania počas automobilových pretekov medzi Vyšehradom a Senváclavom (Pilisszentlászló) zahynul svetoznámy slovenský fotograf Ladislav Bielik.
http://www.oslovma.hu/XXX/Kurt8Okt.pdf
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Bielik
Reportér pasívneho odporu
https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/480724-reporter-pasivneho-odporu/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4876630472435890
24. marca 1939
Maďarské lietadlá bombardovali letisko a civilné ciele v Spišskej Novej Vsi. Pri nálete zahynulo 13 vojakov a civilistov.
http://www.pluska.sk/ine/historia/utok-spissku-novu-ves-madarske-fiasko.html
http://spisska.dnes24.sk/odhalovanie-pamatnika-v-meste-nad-hlavami-pritomnych-preletelo-lietadlo-172675
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1208391139259860/?type=3&theater
25. marca 1881
sa narodil maďarský hudobný skladateľ, zberateľ ľudových piesní a klavirista 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. Zomrel 26. 9. 1945.
Szoborcsoport Bartók Béláról Rákoskeresztúron
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/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/744312162334429
26. marca 1804
Zomrel vynálezca, technik, priekopník hydrotechniky, prekladateľ a publicista Wolfgang Kempelen, konštruktér šachového automatu, prvého písacieho stroja pre slepcov, hovoriaceho stroja a čerpadla vody pre Bratislavský hrad. - Narodil sa 23. januára 1734 v Bratislave.
http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/wolfgang-von-kempelen-automat/7737-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/917722001660110/?type=3&theater
26. marca 1824
sa narodil v Maglóde prozaik, publicista a literárny historik Ondrej Seberíni. Poslanec budapeštianskeho parlamentu, evanjelický farár v Békešskej Čabe, v Makove a Nadlaku, kde pôsobil až do smrti.
Maglódsky rodák Ondrej Seberíni sa národne prebudil v Nadlaku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1156-ondrej-seberini-sa-narodne-prebudil-v-nadlaku
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/917731758325801/?type=3&theater
29. marca 1848
Zomrel v Tisovci národno-kultúrny pracovník, superintendent evanjelickej cirkvi Pavol Jozeffy. Narodil sa 31. januára 1775 vo Vrbovciach.
Pavol Jozeffy medzi dolnozemskými Slovákmi
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1019-neohrozene-v-slubach-cirkvi-a-naroda
Takmer polovicu svojho pracovného života pôsobil medzi dolnozemskými Slovákmi - Postavil sa do čela ochrany slovenského jazyka - Proti zneužívaniu náboženstva na maďarizačné ciele - Učil ľud ovocinárstvu a zúrodňovaniu pôdy podľa Tešedíkovej školy
https://www.facebook.com/oslovma/posts/746275242138121
30. marca 2012
Zomrel akademický maliar a pedagóg slovensko-maďarského pôvodu Ján Mušto (1934-2012). - „Na jeho grafikách ľudia stavajú mosty zo svojho živého tela, aby ich spájalo, čo ich doteraz rozdeľovalo. V Muštových dielach ľudia objavujú pramene živej vody...“ - Ján Mušto sa narodil 29. januára 1934 v novohradskej obci Lucina (Lucfalva).
Hľadač nekonečna
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/157-kultura3-kultura3/724-hada-nekonena-maliar-jan-muto-1934-2012
https://www.facebook.com/oslovma/posts/749947131770932
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