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Vybral a zostavil: Imrich Fuhl
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2022/Imr22Sl2-3.rtf
oslovma.hu / facebook.com/oslovma
Orbán v Berlíne: Sankcie EÚ voči Rusku by bolo treba prehodnotiť
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-v-berline-sankcie-eu-voci-rus/666401-clanok.html
Orbán v Prahe: Je zrejmé, že treba zmeniť sankčnú politiku
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-v-prahe-je-zrejme-ze-treba-zm/665501-clanok.html
Premiér Eduard Heger sa stretol s maďarskou prezidentkou
https://www.teraz.sk/slovensko/premier-sa-stretol-s-madarskou-prezide/664123-clanok.html
Fico: Je smiešne tvrdiť, že v Maďarsku je porušovaný právny štát
https://www.teraz.sk/slovensko/fico-je-smiesne-tvrdit-ze-v-madars/662536-clanok.html
Europoslanec Bilčík: Orbán sa stal predĺženou rukou Kremľa
https://svet.sme.sk/c/23030360/vladimir-bilcik-rusko-madarsko-polsko-putin-orban-rozhovor.html
Migranti dvíhajú Orbána do sedla
https://komentare.sme.sk/c/23025828/migranti-dvihaju-orbana-do-sedla.html
Putinovi užitoční idioti sú extrém prvého stupňa
https://komentare.sme.sk/c/23030022/putinovi-uzitocni-idioti-su-extrem-prveho-stupna.html
Anketa europoslancov: Sankcie voči Maďarsku by mali byť ešte tvrdšie
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/anketa-europoslancov-sankcie-voci-madarsku-by-mali-byt-este-tvrdsie/
Prečo Maďarsko víta návrh, ktorý mu môže vziať miliardy z eurofondov?
https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/analyza-preco-madarsko-vita-navrh-ktory-mu-moze-vziat-miliardy-z-eurofondov/
Rast spotrebiteľských cien v Maďarsku sa zrýchlil
https://www.teraz.sk/ekonomika/rast-spotrebitelskych-cien-v-madarsku/666429-clanok.html
Ceny plynu prudko rastú, v Maďarsku zatvárajú známe kúpele
https://www.cas.sk/cl/1003185/2726435/tradicia-jaskynnych-bazenov-v-madarsku-siaha-do-rimskych-cias-pre-rast-cien-plynu-museli-zavriet
V Maďarsku sa do štrajku zapojilo vyše 13.000 pedagógov
https://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-sa-do-strajku-zapojilo-vys/665180-clanok.html
Je maďarská ekonomika v takom výbornom stave?
https://e.dennikn.sk/3044154/je-madarska-ekonomika-v-takom-vybornom-stave-ako-tvrdia-fico-a-blaha-v-skutocnosti-sa-to-podoba-na-prechodeny-infarkt/
Bratislava s Budapešťou prehrala zápas o Maďarov na Slovensku
Orbánov systém si zaviazal tých, ktorí dostávajú materiálne statky z Budapešti do takej miery, že to Slovensko nie je schopné zmeniť, tvrdí Gábor Hushegyi. „To, že značná časť Maďarov žijúcich na južnom Slovensku sleduje Budapešť a podľa nej sa aj riadi. Nielen obyvateľstvo, ale aj významná časť politickej elity Maďarov na Slovensku považuje Budapešť za východiskový bod. Veľakrát majú oveľa väčšie vedomosti o situácii v Maďarsku a jeho právnom prostredí ako o tom na Slovensku. Keď poviem, že Slovensko v tejto súťaži prehralo, mám na mysli toto. V dôsledku toho si mnohí neuvedomujú, že Maďari na Slovensku musia vyriešiť vlastné problémy tu a tiež sa musia aktívne podieľať na verejnom živote.“
https://dennikn.sk/3003874/bratislava-s-budapestou-prehrala-zapas-o-madarov-na-slovensku-vravi-byvaly-kulturny-diplomat-hushegyi
Herečka Viki Ráková: V Maďarsku sme Slováci a na Slovensku Maďari
https://kultura.sme.sk/c/23015076/viki-rakova-rozhovor.html
Pred konferenciou ZSM „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid02ahZYHsTprkNGnYTb2p6dS8y3avUUTq3STBAPrbpSWk2jnvzmiNkVrFf2ek6VgHinl
Zväz Slovákov v Maďarsku v dňoch 25. až 27. novembra 2022 opäť usporiada svoju tradičnú konferenciu „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“, dejiskom konania ktorej z objektívnych dôvodov nebudú Mlynky, ale penzión Gápeľ v Nízkych Tatrách. Organizátori podujatia, ktorí zabezpečia cestovanie na miesto konferencie, predbežný záujem o účasť prosia oznámiť do 18. októbra na emailovej adrese e.b.ruzsenka@gmail.com.
Archív: 2019 - http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-politika/28338-ako-alej-slovaci-v-ma-arsku-po-vo-bach-do-narodnostn-ch-samosprav
2017 - http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/1411-naou-buducnosou-je-na-jazyk-a-naa-mlade
2016 - http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-politika/24499-o-d-le-itosti-ob-ianskej-iniciativy-a-spolo-n-ch-krokoch
2015 - http://oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1322-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku-2015
2014 - http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura/1260-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku
2013 - http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/1099-konferencia-zsm-v-mlynkoch-ako-alej
2012 - http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/183-archiv-politika-archiv-politika/896-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku
2011 - http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/584-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku
Stretnutie slovenských pávích krúžkov z Čívu, Mlynkov a Santova
usporiadal Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku 8. októbra 2022 v Stredisku pilíšskych Slovákov / Tanečný súbor Stužka (Pántlika) a kapela Santovská nálada
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid0nTFYMg91VYCwQMT9w9P8vGvzoV2TZcVDwdzYnkqM5LiLggu3c7NohojmCLdnWWgxl
275. výročie /znovu/založenia obce Mlynky
1. októbra 2022 v Stredisku pilíšskych Slovákov
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=oslovma&set=a.511394927659862
Svet Miry Brtkovej v Budapešti
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11765-svet-miry-brtkovej
Výstava „Československo-maďarská výmena obyvateľstva očami Slovákov“
http://www.oslovma.hu/XXX/VymeObyv-Vystav17.pdf
Výmena obyvateľstva v Našom kalendári
http://www.oslovma.hu/XXX/NKal2017.pdf
Výstava fotografií Attilu Orliczkého
Štyri ročné obdobia v Bukových horách / Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid02oRhxaQm7xC973vJAXXgL8zqDAGqqYKzHekiHVAQMkrkGSoMwCRhSvPjpeGNd2Sewl
Maďarsko začalo sčítanie obyvateľstva, ktoré vlani odložili pre koronu
1. októbra 2022 - (tasr)
V Maďarsku sa 1. októbra 2022 začalo sčítanie obyvateľstva, ktoré sa pôvodne malo konať vlani v máji a v júni, pre koronavírusovú pandémiu ho však napokon odložili. Podľa servera 444.hu ide o najväčší zber údajov Ústredného štatistického úradu (KSH), ktoré sa koná každých desať rokov, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Zber údajov realizovaný v rovnakom čase po celej krajine na jednotnej metodickej báze sa týka každého obydlia i osoby. Sčítanie umožňuje vytvoriť si detailný obraz o veľkosti populácie, o jej demografických charakteristikách, ďalej o zdravotnom stave, vzdelaní, zamestnaní, národnostnom a náboženskom zložení, životných podmienkach a o podmienkach bývania, píše 444.hu. Zber údajov sčítania, ktorého základným spôsobom bude vyplnenie dotazníka prostredníctvom internetu, sa bude konať v období od 1. októbra do 20. novembra 2022. Proces spracovania dát potrvá do 28. novembra 2023. Podľa projektového manažéra KSH pre sčítanie ľudu Marcella Kovácsa v roku 2011 bolo prvýkrát možné vyplniť dotazníky aj prostredníctvom internetu. „Technický vývoj, ktorým sme prešli, ako aj rozšírenosť inteligentných zariadení a internetu v súčasnosti umožňujú, aby online dotazníky boli tento rok primárnym spôsobom poskytovania údajov,” dodal Kovács. V poradí 16. sčítanie ľudu sa malo pôvodne uskutočniť od 1. mája do 28. júna 2021.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid029qDsHXm2N5V2Le9oDjvzXpQ7wYM3UtDAqs9YZhwM54ZWi6EodQzBMQs5muGbYYK8l
Pôvod, korene, jazyk... - skúsme to spolu zažiť! / Zotrvajme v slovenskosti!
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid02rPvoDNW17dcfVkdDZyvGWGn8UgNJtNYXfJUUwSzKrgPt3CR92asTFb4We6ttdyYQl
Sčítací formulár v slovenskom jazyku
https://nepszamlalas2022.hu/media/questionnaires/HCSO_census_2022_slovak.pdf
Výzva Zväzu Slovákov v Maďarsku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid0PspH1AGikVXAm1gBbiduJaTeB3PZSeSknAS84AMXGRqpTmApEadBhFgWZ2mNCTVFl
Národnosť: slovenská / Materinský jazyk: slovenský
Potvrďme, že sme! / Nehanbime sa priznať, že sme Slováci!
Vyjadrime svoju národnostnú príslušnosť v záujme budúcnosti Slovákov v Maďarsku!
V októbri a novembri 2022 v Maďarsku sa opäť koná sčítanie obyvateľov, nesmierne dôležité aj pre nás, príslušníkov slovenskej národnosti, keďže zisťuje sa aj to, koľkí sa hlásia k tej-ktorej národnosti. Chceme či nie, štatistické údaje o počte našich Slovákov budú zohrávať dôležitú úlohu pri určovaní rozsahu národnostných práv, spoločenskej váhy našich slovenských samospráv a občianskych organizácií, ako aj pri prideľovaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na podporu spoločenských a kultúrnych aktivít našej národnosti. Celý ďalší osud našej menšiny môže v nemalej miere závisieť od toho, či sa budeme hlásiť ku svojim koreňom, či dokážeme sami sebe a celému svetu, že ešte sme tu.
V mene Zväzu Slovákov v Maďarsku veľmi naliehavo prosím o spoluprácu a zvýšenú aktivitu nielen členov našich miestnych organizácií, ale aj ďalších aktivistov našej Slovače a všetkých našich priaznivcov, sympatizantov.
Vážite si svoje slovenské korene, ste hrdí na stáročiami vytvorené hodnoty našich slovenských predkov? Chcete ešte v Maďarsku počuť slovenskú reč? Chcete sa ešte tešiť zo slovenských piesní a našich tancov? Chcete, aby v našich kostoloch zneli slovenské modlitby? Ak ÁNO, prihláste sa k slovenskej národnosti!
Nehanbime sa priznať, že sme Slováci! Vyjadrime svoju národnostnú príslušnosť v záujme budúcnosti Slovákov v Maďarsku! Potvrďme, že sme! Rátame s každým.
Ruženka Egyedová Baráneková, predsedníčka ZSM
Všetko o národnostnom zákone
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid0afbAUSuLJpcmjKVdV1yMH7oLawYhZmmhCg1ie2GD2p6wQJsBUwCnxhYZHXRirWErl
SR je čestným hosťom medzinárodného knižného festivalu v Budapešti
29. septembra 2022 - (tasr)
Slovenská republika je čestným hosťom 27. Budapeštianskeho medzinárodného knižného festivalu, ktorý vo štvrtok otvorili na výstavisku Millenáris v II. budapeštianskom obvode. Podľa Infostart.hu je cieľom štvordňového festivalu potešiť ľudí a ukázať im nádej v aktuálnej hospodárskej situácii, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Portál pripomína, že v uplynulých dvoch rokoch festival zablokovala koronavírusová pandémia a teraz cítiť vplyv vojny na ekonomiku. „V poslednom čase sa nám dostáva len veľmi málo utešujúcich a dobrých správ,” povedala predsedníčka Združenia maďarských vydavateľov a kníhkupcov Katalin Gálová. Počas štyroch dní predstavia na čestnom pódiu festivalu maďarský preklad 29 slovenských diel a desať diel maďarských spisovateľov žijúcich na Slovensku. V programe figuruje rozhovor o súčasnej slovenskej, českej a maďarskej literatúre, prezentácia maďarských prekladov diel slovenských autorov, diskusia o riešení tráum prostredníctvom literatúry a bude sa hovoriť aj o podpore literatúry na Slovensku. Priestor dostane aj slovenská poézia, detská literatúra a literatúra, ktorá sa venuje slovensko-maďarským vzťahom, vrátane citlivej témy - Trianonskej mierovej zmluvy. Na festivale sa prezentuje 130 vystavovateľov a 40 zahraničných spisovateľov. Jeho organizátori pripravili 150 rôznych podujatí. Spomedzi spisovateľov bude čestným hosťom bieloruská spisovateľka a investigatívna novinárka, držiteľka Nobelovej ceny za literatúru Sviatlana Alexijevičová. Na slávnostnom otvorení jej Veľkú cenu Budapešti odovzdal starosta Gergely Karácsony. Alexijevičová ako prvá autorka dostala Nobelovu cenu za dokumentárny román, konkrétne za knihu Černobyľská modlitba. Spisovateľka sa narodila na Ukrajine, utiekla z Minska a momentálne žije v Berlíne. Pôvodným čestným hosťom festivalu malo byť Poľsko, ktoré však po odkladoch podujatia pre pandémiu pred štyrmi mesiacmi odrieklo účasť na tomto ročníku.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid02NoLtXNBmQzApenyq252Hh1ATvA9oSkkCPV2CuEM3EytgMMhrPnpHKzCzGtgjuwGfl
Vica Kerekes: Tlieskam, že do maďarského krvného obehu prúdi čoraz viac slovenských myšlienok
Čo pre ňu znamená čestné hosťovanie slovenskej literatúry v Budapešti. / Vica Kerekes, herečka zo Slovenska s maďarskými koreňmi, býva ako človek s dvojitou identitou frustrovaná z politických hier, ktoré takzvanú maďarskú otázku vyťahujú podľa vlastných výhod. Žije v Budapešti a už dlhšie cíti, že je rozdelená na dva nezmieriteľné tábory.
https://kultura.sme.sk/c/23019463/tlieskam-ze-do-madarskej-krvi-prudi-coraz-viac-slovenskych-myslienok.html
Výstava v Nitre: Svadobné kroje Slovákov v Maďarsku
Zväz Slovákov v Maďarsku, Nitriansky samosprávny kraj a Krajské osvetové stredisko v Nitre 19. septembra 2022 v KOS (Fatranská 3., Nitra) usporiadali otvorenie výstavy Svadobné kroje Slovákov v Maďarsku. Výstava je sprístupnená do 5. októbra 2022 v pracovných dňoch od 10.00 do 15.00.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid0yAs8qcjmd8XJ2rQXmRjj4x4aMBhkjkDppLz13Yag5e4444Et77WuspKYfpuQzKAvl
Pamätná minca k 220. výročiu osídlenia Kovačice Slovákmi
https://www.uszz.sk/narodna-banka-slovenska-a-mincovna-v-kremnici-vydali-pamatnu-mincu-k-220-vyrociu-osidlenia-kovacice-slovakmi/
Zhasnuté svetlá, vypnuté pece; Európa sa chystá na zimnú energetickú krízu
Zatiaľ čo Európa vstupuje do zimy uprostred energetickej krízy, v kanceláriách je čoraz chladnejšie. Pekári, ktorí si nemôžu dovoliť vykurovať pece, hovoria o tom, že to vzdajú. Pestovatelia ovocia a zeleniny sa stretávajú s tým, že nechávajú skleníky nečinne stáť. V chudobnejšej východnej Európe sa ľudia zásobujú palivovým drevom, zatiaľ čo v bohatšom Nemecku môže čakanie na energeticky úsporné tepelné čerpadlo trvať aj pol roka. A podniky nevedia, ako by ešte mohli ušetriť.
https://www.trend.sk/spravy/zhasnute-svetla-vypnute-pece-europa-chysta-zimnu-energeticku-krizu
Maďari odsúdili bývalého europoslanca za špionáž. „KGBéla” sa skrýva v Moskve
Bývalého politika krajne pravicového Jobbiku Bélu Kovácsa uznala Kúria, maďarský najvyšší súd, vinným zo špionáže v prospech Ruska, z rozpočtového podvodu a falšovania úradných dokumentov. Na päť rokov väzenia ho odsúdila v neprítomnosti.
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/641818-madari-byvaleho-europoslanca-odsudili-za-spionaz-kgbela-sa-skryva-v-moskve/
„Maďarský mediálny trh pripomína Rusko pred vojnou“
Orbánovi voliči si pozrú prvé správy, ku ktorým sa dostanú, nevyhľadávajú nezávislé médiá. Jeho metódy preberajú aj v iných krajinách, preto treba spozornieť pri každej zmene, ktorou vláda vytvára nepriaznivé prostredie pre novinárov, myslí si Attila Mong z Výboru na ochranu novinárov.
https://euractiv.sk/section/kultura-a-media/interview/odbornik-na-ochranu-novinarov-madarsky-medialny-trh-pripomina-rusko-pred-vojnou/
Bude NATO dlhšie naťahovať Orbán alebo Erdoğan?
Po slovenskej ratifikácii fínskeho a švédskeho členstva v NATO čaká Aliancia už len na Ankaru a Budapešť. No kým Turci majú jasné požiadavky a už aj dátum parlamentného zasadania, Maďari ostávajú tajomní. / Maďarsko vníma, že rozšírenie NATO je „výzvou pre Rusko“
https://euractiv.sk/section/obrana-a-zahranicie/news/bude-nato-dlhsie-natahovat-orban-alebo-erdogan/
Anketa europoslancov: Sankcie voči Maďarsku by mali byť ešte tvrdšie
Slovenskí europoslanci a europoslankyne sa obávajú, že Orbánove sľuby o protikorupčnej reforme zostanú len na papieri. Návrh eurokomisie podľa nich nie je dostatočne tvrdý a v budúcnosti môže oslabiť jej pozíciu. Maďarsku hrozí, že príde o sedem a pol miliardy eur z nových eurofondov, a teda pätinu ich celkového objemu. Európska komisia chce dať Maďarsku ešte šancu, krajina má preto dva mesiace na prijatie protikorupčných opatrení.
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/anketa-europoslancov-sankcie-voci-madarsku-by-mali-byt-este-tvrdsie/
Prečo Maďarsko víta návrh, ktorý mu môže vziať miliardy z eurofondov?
Maďarsku hrozí, že príde o sedem a pol miliardy eur z nových eurofondov. Komisia však chce dať Maďarsku ďalšie dva mesiace na prijatie protikorupčných opatrení. Orbánova vláda teda očakáva, že sankcie nakoniec neprídu. Podľa neziskových organizácií ale nový orgán korupciu nezastaví.
https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/analyza-preco-madarsko-vita-navrh-ktory-mu-moze-vziat-miliardy-z-eurofondov/
Gyurcsány sa obul do Orbánovej vlády pre jej proruskú politiku
28. septembra 2022 - (trend.sk)
Ste obyčajné handry, odkázal im / Líder ľavice kritizoval predstaviteľov maďarskej vlády, že „chránia vodcov obvinených z vojnových zločinov, oficiálne sa stretávajú s vrahmi a podávajú si s nimi ruku”. Politika Maďarska voči Rusku je vskutku svojrázna. Péter Szijjártó ako jediný z ministrov zahraničných vecí si počkal v New Yorku na Sergeja Lavrova a jednal s ním. Maďarská opozícia však nešetrí kritikou. O Gyurcsányovom prejave píše portál mandiner.hu. Bývalý premiér Ferenc Gyurcsány nazval vládu a jej predstaviteľov handrami. „Je človek handra a sú aj väčšie handry. A je aj tá najväčšia,“ hovoril v maďarskom parlamente Gyurcsány. Na pondelkovej parlamentnej schôdzi po prejave Viktora Orbána rečnila aj opozícia a k slovu sa dostal aj Ferenc Gyurcsány. Líder ľavice kritizoval predstaviteľov maďarskej vlády, že „chránia vodcov obvinených z vojnových zločinov, oficiálne sa stretávajú s vrahmi a podávajú si s nimi ruky. To je nechutné”. „Svet je s ľudom Ukrajiny, kým vy držíte s Putinom,“ povedal Gyurcsány. V tejto súvislosti ich nazval aj handrami. „Vy na konci budete patriť do tábora bezvýznamných ľudí. Bude akurát tak poznámka pod čiarou s názvom „bezvýznamní ľudia“ a vaše mená tam budú figurovať za dvojbodkou,“ predpovedal Gyurcsány. Vodca Demokratickej koalície rečnil aj o tom, že podľa neho je už Maďarsko technicky v štátnom krachu. „Veľké ústa, malé nadanie. Už sme také videli, skôr či neskôr sa to skončí,“ uzavrel svoj prejav Gyurcsány. Viktor Orbán v reakcii na prejavy opozície poukázal na nemalé finančné prostriedky, ktoré opozičné strany dostali priamo z USA. Orbán v tom vidí politickú objednávku a hovorí obrazne, že „kto platí, toho pieseň hrajú.“
Do Maďarska doviezli druhú zásielku jadrového paliva z Ruska
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-doviezli-druhu-zasielku-jad/663398-clanok.html
Maďarského vicepremiéra vyznamenali na návrh ruského patriarchu
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarskeho-vicepremiera-semjena-vyzn/663284-clanok.html
Orbán vyzval na zrušenie sankcií voči Rusku
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-na-facebooku-vyzyva-na-zrusenie/663262-clanok.html
Orbán: Protiruské sankcie sa obrátili proti Európe
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-protiruske-sankcie-sa-obratili/663043-clanok.html
Fidesz vyzval vládu, aby sa občanov spýtala na sankcie voči Rusku
https://www.teraz.sk/zahranicie/fidesz-vyzval-vladu-aby-sa-obcanov-sp/662261-clanok.html
Bývalého europoslanca Jobbiku odsúdili za špionáž pre Rusko
https://www.teraz.sk/zahranicie/byvaleho-madarskeho-europoslanca-job/663216-clanok.html
Parlament EÚ tvrdí, že Maďarsko nemožno považovať za úplnú demokraciu
https://www.teraz.sk/zahranicie/parlament-eu-tvrdi-ze-madarsko-nemo/660710-clanok.html
Europarlament spochybnil funkčnosť maďarskej demokracie
https://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-europarlament-spochybnil-fu/660751-clanok.html
Európsky zákon o slobode médií nebude maďarskej vláde po vôli
https://www.teraz.sk/zahranicie/hvghu-europsky-zakon-o-slobode-medi/660963-clanok.html
Fico: Je smiešne tvrdiť, že v Maďarsku je porušovaný právny štát
https://www.teraz.sk/slovensko/fico-je-smiesne-tvrdit-ze-v-madars/662536-clanok.html
Tieňová premiérka Dobrevová: Maďarsko potrebuje ľavicovú alternatívu
https://www.teraz.sk/zahranicie/tienova-premierka-dobrevova-madars/661946-clanok.html
Spolupráca medzi SR a Maďarskom v oblasti obrany je vynikajúca
https://www.teraz.sk/slovensko/nads-madarskom-chceme-v-oblasti-obran/662910-clanok.html
Maďarská prezidentka pricestuje na prvú oficiálnu návštevu Slovenska
https://www.teraz.sk/slovensko/madarska-prezidentka-k-novakova-pri/663198-clanok.html
Múzeum a Pamätník slovenského vysťahovalectva na pôde parlamentu
8. septembra 2022 - (Kancelária NR SR)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid0syspcF1gxjqKtAzJn8xfL67PAtodnKQP9pGJ12RS3YHLKUQxH4fPaBaSXXno9Avvl
Pod záštitou predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka sa 6. septembra 2022 na pôde slovenského parlamentu uskutočnilo odborné podujatie vo formáte okrúhleho stola s názvom „Slovenská diaspóra vo svete a jej stála prezentácia v Slovenskej republike“, ktoré bolo zamerané na problematiku výstavby Múzea a Pamätníka slovenského vysťahovalectva. Zámer vybudovania projektu kultúrneho stánku, vôbec prvého postaveného na „zelenej lúke“ od nežnej revolúcie (1989) na Slovensku, ktorý by prierezovo aj z historického hľadiska mapoval slovenské vysťahovalectvo, podporila v júni tohto roka vláda Slovenskej republiky svojím uznesením. Aktuálne sa pracuje na štúdii uskutočniteľnosti tohto projektu. Jeho súčasťou by malo byť aj edukačné centrum a kongresové centrum, ktorých je v Bratislave stále nedostatok. Organizátormi okrúhleho stola boli mimovládne organizácie Migrácia SK a Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov spolu s Nadáciou Národný Pamätník slovenského vysťahovalectva. Podujatia sa zúčastnili predseda a podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, vedenie Slovenského národného múzea, osobitne jeho Historického múzea, zástupca Ministerstva kultúry SR, zástupca Metropolitného inštitútu Bratislava, bývalý predseda Matice slovenskej, poradkyňa premiéra SR pre otázky slovenského zahraničia, ako aj Slováci zo zahraničia žijúci v Maďarsku, Poľsku, Českej republiky či Nemecku. Predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky M. Vetrák uviedol: „Oceňujem, že sme sa na pôde zákonodarného zboru mohli venovať projektu Múzea a Pamätníka slovenského vysťahovalectva, najmä konkrétnym krokom od vyhlásenia medzinárodnej architektonickej súťaže, cez vypracovanie štúdie a spracovanie projektovej dokumentácie až po výstavbu týchto monumentov a ich predpokladané otvorenie v roku 2029. Ide o zámer dlhodobo požadovaný slovenským zahraničím, ktorému až táto vláda dala jasné kontúry, pretože Slováci v zahraničí a ich vzťahy so Slovenskom ako ich materskou krajinou sú pre nás prioritou.“
+ Archív:
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/154-politika3/1202-o-vysahovaleckom-pamatniku-v-parlamente
https://www.vystahovalectvo.sk/projekty/
Hudobné popoludnie Slovenskej samosprávy v Senondreji
11. septembra 2022 v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid02HVUUJkdgatKXWBs1FYD7RmZ2cbD2bongYJADvvFtqVa6e4d4BNYEupDEv5Q9h59ml
Genealogická konferencia v Galante
Občianske združenie pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov v spolupráci s Mestským úradom v Galante usporiadali 9. septembra 2022 v neogotickom kaštieli Esterházyovcov v Galante odbornú konferenciu na tému Naši predkovia na stránkach dolnozemských matrík.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid0qgCkcwaSoCZ4yhdsH2NPTheWNWCR4Vb4dpmKq6R22m827W3VP1LyU7rKmMxCdj3cl
Mariánske stretnutie v Baňačke
Slovenská národnostná samospráva Nového Mesta pod Šiatrom usporiadala 3. septembra 2022 v gréckokatolíckom kostole Baňačky Mariánske stretnutie speváckych zborov.
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=oslovma&set=a.486185606847461
Pred 26 rokmi vyšlo prvé číslo časopisu Budapeštiansky Slovák
Archív: http://www.bpslovaci.hu/%C3%BAjs%C3%A1g.html
www.oslovma.hu/XXX/BpSlovI1.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid0eAhfM4Zi8kyQfXQUTbqiqiXCfFPh7u4FZVCy9deKBPvZew5uoSZDciEhsASBvuCml
V prizme denníkov Pravda a Východoslovenská Pravda
Slovenská národnosť v Maďarsku a československo-maďarské vzťahy v rokoch 1948-1953.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid0Xahv7Y99c4U2B7DfLXo1WDXCyUcNfzCWuTBqNde5zwd4MeBtFYSufQUFzhTE9MVl
Haluškový festival vo Veňarci
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.491345669664788&type=3
V novohradskom Veňarci 10. septembra 2022 už po sedemnástykrát usporiadali súťaž vo varení halušiek (strapačiek) zo surových zemiakov spojenú s folklórnym programom, v ktorom vystúpili členovia miestnych folklórnych súborov, speváci a tanečníci z okolitých lokalít. Návštevníkov tradičného podujatia čakali rôzne súťaže, výstavy, jarmok s ľudovoumeleckými výrobkami, domáce pochúťky, kreatívna dielňa umeleckých remesiel, pričom záujemcovia mali možnosť vyskúšať i jazdu na koni a na traktore.
+ Archív:
2019 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2339570552808574&type=3
2018 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1775990615833240&type=3
2017 - http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-kultura/25368-rekordne-mno-stvo-halu-iek-na-festivale-vo-ve-arci
2016 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1026995604066082&type=3
2015 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.823892667709711&type=3
2014 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.644624658969847.1073741915.147596498672668&type=3
2013 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.469818339783814&type=3
2012 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.316232205142429&type=3
Predbežne (2022):
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid02QN5ZMuWFdNEVdnjizJSuPnHsXeZc5xy22fqx3CBUSAgDG3jiBXdoxijasYGqZPNil
Nová slovenská komédia „o Slovákoch na Balkáne“ plná infantilného a trápneho humoru
Alkoholizmus, nacionalizmus, xenofóbia, mizéria, korupcia, závisť a tragédia...
https://refresher.sk/119445-Slovenska-komedia-Vitaj-doma-brate-je-plna-infantilneho-a-trapneho-humoru-ktory-prebija-reziserske-ambicie-RECENZIA
Letná komédia Vitaj doma, brate!
18. augusta 2022 - (Daniel Bernát - kultura.sme.sk)
Slováci z Báčskeho Petrovca sú v strehu. Čo s Maďarom, ktorý nepije? A čo s ním, keď začne? / Komédia je dosť krátkodychá, zostavená z raz viac, inokedy menej, vydarených či priam zbytočných situácií a príhod. / Zo stereotypov si uťahuje, ale sa k nim uchyľuje / Vitaj doma, brate! - Slovensko/Česko/Srbsko 2022, 104 min. - Réžia: Peter Serge Butko - Hrajú: Róbert Jakab, Marína Dir, Jaroslav Valentík, Miroslav Babiak, Ján Sklenár, Petra Polnišová, Anna Šišková, Vlado Černý
Keď má film nálepku letná komédia, väčšinou treba očakávať niečo energické až bláznivé. Takú nálepku má aj nový slovenský film Vitaj doma, brate!. Komédia, ktorú tvorcovia okorenili balkánskym temperamentom. Odohráva sa totiž v Báčskom Petrovci v srbskej Vojvodine, kde žije silná komunita Slovákov. Vyzerá to ako sľubný nápad.
Kde to vlastne sme? / „Veď ja som o vás doteraz ani nevedel,“ hovorí vo filme spisovateľ zo Slovenska vojvodinským Slovákom z Báčskeho Petrovca, keď mu vyčítajú, že o nich nič nenapísal. Možno tým hrdina filmu hovorí za mnohých Slovákov. V príbehu sa obec chystá na oslavy 280. výročia príchodu Slovákov na Dolnú zem. A hoci sa v ňom sem-tam zalamentuje, ako ťažko sa im žije a že každý by odtiaľ najradšej odišiel, snímka chce ukázať najmä čaro prostredia, kde zastal čas a ľudia sú tam bezprostrední, emotívni až uletení. Kde chlapi nechcú, aby sa ich ženy emancipovali, kde sa verbujú voliči kuframi plnými peňazí a kde sa dá predovšetkým poriadne zabaviť pri dobrom jedle a pití. Je to miesto, kde je možné všetko, hádam aj zázraky. Realita tamojších Slovákov však nie je ružová, množstvo z nich musí pre zlé ekonomické podmienky hľadať pracovné možnosti inde vrátane Slovenska, kam prichádzajú vo veľkom najmä po roku 2015. Hlavným dôvodom je lepšie materiálne zabezpečenie. V komédii Vitaj doma, brate! toho petrovskí Slováci veľa nemajú, ale zvykli si (a keď je zle, pomôže pálenka). Scenárista a režisér Peter Serge Butko je rodák z Prievidze, ktorý žije v Prahe. Báčsky Petrovec navštevoval od 90. rokov minulého storočia a zamiloval si ho. Podľa neho je to fenomén. „Väčšina Slovákov, ktorí odišli do zahraničia, sa tam asimilovala, zatiaľ čo vojvodinskí dolnozemšťania si udržali kultúrnu a národnostnú identitu. A mám pocit, že aj veľa dobrých slovenských vlastností, na ktoré dnešní Slováci možno už trochu rezignovali,“ cituje režiséra filmový presskit. „Zasiahla ma atmosféra ich spolužitia, neskutočná vzájomná slušnosť a pozitívny záujem o veci, pokrok a spoluprácu.“ Peter Serge Butko, pre ktorého je komédia Vitaj doma, brate! prvým celovečerným hraným filmom, zariskoval a väčšiu časť filmového štábu obsadil miestnymi amatérskymi divadelníkmi, nadšencami a dobrovoľníkmi.
Alkohol tečie prúdom - V snímke účinkuje len zopár známych slovenských hercov. Jeden z nich Róbert Jakab stvárňuje ústredného hrdinu príbehu. Medzinárodne úspešného spisovateľa Zoltána, ktorý si práve potrebuje trochu oddýchnuť. A tak vyrazí so svojou snúbenicou Marínou za jej rodičmi do Báčskeho Petrovca, aby prišiel na iné myšlienky a zároveň dohodol svadbu. Zoli má hneď od začiatku pre miestnych niekoľko nepochopiteľných návykov. Napríklad nepije alkohol a je vegetarián - čo je v kraji, kde sa mäso je s mäsom, takmer šokujúce. A navyše je Maďar, čo rozčúli Maríninho brata. Ale pre jej rodičov sa inak javí ako dobrá partia. Bude však musieť napraviť svoj prehrešok a napísať knihu o vojvodinských Slovákoch v Báčskom Petrovci. Zoli sa teda púšťa do prieskumu miestneho života. Čo presne ten prieskum znamená? Nuž, najmä to, že začne piť. A keď raz začne, pije už stále, lebo v Báčskom Petrovci pijú všetci. „Ale veď ty sa musíš naučiť podľa nich, oni sa už podľa teba učiť nebudú,“ hovorí mu v inom kontexte Marína hneď pri príchode do obce. Tak sa stane, že ústredná postava príbehu sa z neho postupom času vlastne vytratí. Spočiatku sa Zoltán ešte zapája do nejakých konfrontácií, no časom je čoraz častejšie iba opitý a pre príbeh stráca význam. Ak nerátame to, že tým oživí zápletku Maríninej dávnej lásky s miestnym nápadníkom, ktorý ju nikdy neprestal milovať. Tento motív sa nečakane rozvíja a ústi až do tragédie. Lenže tá tragédia nemá šancu patrične vyznieť, pretože postavy sú po celý čas jednorozmerné a zapletené do reťazí komických situácií. Marínina mama ako dominantná žena, ktorá vždy nájde riešenie, jej brat ako namosúrený trkvas, jej sestra ako „erdeg baba“, ktorá je nešťastná, že má muža ožrana, a jej otec, ktorý raz dobromyseľne mudruje (hoci má sám maslo na hlave) a inokedy hádže kamene. K tomu treba prirátať ďalšie pitoreskné miestne figúrky. A zvrátiť tón rozprávania do vážnejšej polohy po tom, čo sa v príbehu rieši bizarný výbuch pálenice, naháňačka pre ukradnuté melóny, panický útek slovenského premiéra (ktorého stvárňuje český herec Martin Hofmann) či záchvat radosti výstredného starca, ktorý strieľa ako sa na Balkáne patrí, hlava-nehlava, je takmer nemožné.
Zo stereotypov si uťahuje, ale sa k nim uchyľuje - Ostáva teda komediálna rovina, s ktorou si tvorcovia poradili striedavo úspešne. Na jednej strane je dobré, že vo filme účinkuje veľa neznámych tvárí. Írečité miestne figúrky sú väčšinou obsadené zaujímavými typmi a zdá sa, že taký Miroslav Babiak, ktorý stvárňuje starého Karola Čániho, by dokázal zvládnuť aj komplikovanejšiu úlohu. Na druhej strane tu niektorí príliš prehrávajú, aby podčiarkli vyznenie situácií, alebo sú kŕčovití, čím sa vytráca autentickosť. Navyše film často pôsobí ako súbor uzavretých komických epizód roztrúsených v celku, ktorému chýba ťažisko. A hoci si zo stereotypov aj uťahuje, sám sa k nim v zobrazovaní vidiečanov a balkánskych fenoménov uchyľuje. Prostredie Báčskeho Petrovca so svojou južanskou atmosférou je vďačnou kulisou pre letnú komédiu. Tú atmosféru z filmu cítiť a pomáha tomu aj farbistý hudobný sprievod. Komédia samotná je však dosť krátkodychá, zostavená z raz viac, inokedy menej, vydarených či priam zbytočných situácií a príhod.
Stredisko Slovákov v Srbsku / Libuška Lakatošová podala demisiu
na funkciu predsedníčky a členky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny
https://www.storyteller.rs/libuska-lakatosova-podala-demisiu-na-funkciu-predsednicky-a-clenky-nrsnm
Nakoľko bol Lajos Kossuth Slovák?
Jeho materinským jazykom nebola slovenčina, sieť turčianskych rodinných kontaktov ho však spájala so zemianskou komunitou, hľadajúcou si miesto na rozhraní slovenského a maďarského národného hnutia. A tak sa mohlo stať, že spoločenské a národné spory, ktoré sa vyostrili v štyridsiatych rokoch 19. storočia a uprostred ktorých stál, obrátili proti sebe nielen Slovákov a Maďarov, ale aj rodiny, príbuzných tak ako v prípade L. Kossutha a jeho strýka.
https://dennikn.sk/2940306/nakolko-bol-lajos-kossuth-slovak
Môžte mi vylízať! - Kto je za slovenským výkrikom v hite The Beatles
Dvorný fotograf Beatles Dežo Hoffmann / Zo Štiavnice sa aj s matkou sťahoval do Žiliny, kde sa vyučil za typografa / Hemingwayov spolupútnik / Fotografoval hádam každého, kto v hudbe niečo znamenal. The Animals, Rolling Stones, Beach Boys, Pink Floyd, Cliffa Richarda, Erica Claptona, Jimiho Hendrixa, Stevieho Wondera, Davida Bowieho, Louisa Armstronga či Franka Sinatru. Ale The Beatles, najslávnejšiu kapelu všetkých čias, sprevádzal spočiatku na každom kroku, i na koncertných šnúrach v zahraničí.
https://plus7dni.pluska.sk/ludia/mozte-mi-vylizat-patrali-sme-kto-je-slovenskym-vykrikom-slavnom-hite-beatles
Národnostné popoludnie v Pilíšskej Čabe
13. augusta 2022 / 20. výročie založenia Parku predkov / 75. výročie výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid0cQuuM2cncjkn8uqaxqqSB1igqvSjJHugyGgn1ShRP9AtraFK1qGUuZyDuxLkWMKzl
X. Kláštorný festival Pilíšanov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid04aAmFSmeCyD1FNzCgy23w1BWAWS4jDXWUghWa2axjiDnTdVCWFAtSzhQuMpFEz8ol
13. augusta 2022 na prírodnom javisku pri ruinách niekdajšieho kláštora v Mlynkoch
Archív - 2016: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1003510269747949&type=3
2015: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.810724615693183.1073741953.147596498672668&type=3
Mlynky Anno 1997 - Mlynčania v Ľudových novinách
týždenníku Slovákov v Maďarsku v roku osláv 250. výročia (znovu)založenia obce /1997/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid02C8DFPJK1fLLDGTrgTvdEatdKoKwtbqz4ghZcmjBd3X6k1djvb336kHaFhAmwRAp9l
Mladí slovenskí speváci v Mlynkoch z archívu
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MlynkySSvM&set=a.1446242642465466
V októbri 2022: Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid0Rxu5mRifpZGRY46Fmmi6p3eQqbwx9c7n61D5smSrQeUBkp2Eisdo4EfC5j8YXCq4l
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizuje v dňoch 28.-29. októbra 2022 v Bratislave Stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2022 na tému: „Implementácia Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie 2022-2026“. Konferencia sa uskutoční v zasadacej sieni Hotela SOREA Regia (Kráľovské údolie 6, 811 02 Bratislava - Staré mesto). Účasť na konferencii predpokladá zaslanie príspevku na uvedenú tému v rozsahu do 5 normostrán (textový editor: Word, typ písma: Times New Roman - veľkosť 12) do 30. septembra 2022 na adresu: konferencia@uszz.gov.sk. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pozve na konferenciu autorov príspevkov na základe kvality zaslaných príspevkov, so zreteľom na zachovanie vyváženosti teritoriálneho zastúpenia. Ubytovanie a stravovanie v Hoteli SOREA Regia bude zahraničným účastníkom konferencie plne hradené. O programe konferencie a jeho sprievodných podujatiach budeme informovať priebežne. Kontaktnou osobou je Pavel Meleg (pavel.meleg@uszz.gov.sk). Bratislava, 3. augusta 2022 - Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (uszz.sk)
ARCHÍV (https://bkp-uszz.mediatop.sk/sk/stala-konferencia):
2018 - Fotografie: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1835387096560258&type=3
Zborník: www.oslovma.hu/XXX/StalKo18.pdf
Závery: https://www.uszz.sk/stala-konferencia-2018/
2016 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1066054266826882&type=3
Zborník: https://www.uszz.sk/wp-content/uploads/2021/03/zbornik-stala-konferencia-2016.pdf
2014 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.668019729963673&type=3
Zborník: http://www.oslovma.hu/XXX/ZbZahSl4.pdf
2012 - http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/183-archiv-politika/881-na-vrcholnom-snemovani-krajanov-v-bratislave
Zborník: https://www.yumpu.com/en/document/view/54024377/slovenska-republika-a-slovaci-zijuci-v-zahranici-stala-konferencia-2012
2010 - https://bkp-uszz.mediatop.sk/sk/zavery-stalej-konferencie-2010
2008 - https://bkp-uszz.mediatop.sk/sk/zavery-zo-stalej-konferencie-slovenska-republika-a-slovaci-zijuci-v-zahranici-2008
2007 - https://bkp-uszz.mediatop.sk/sk/zavery-zo-stalej-konferencie-slovenska-republika-a-slovaci-zijuci-v-zahranici-2007
2006 - https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20060519016
2004 - https://bkp-uszz.mediatop.sk/sk/vyhlasenie-stalej-konferencie
2003 - https://bkp-uszz.mediatop.sk/sk/vyhlasenie-stalej-konferencie-slovenska-republika-a-zahranicni-slovaci-2003
2002 - https://bkp-uszz.mediatop.sk/sk/2002-zavery-a-odporucania-odb-sekcii
https://bkp-uszz.mediatop.sk/sk/sekcia-medialna-informacna-a-edicna (Sekcia mediálna, informačná a edičná)
2000 - https://bkp-uszz.mediatop.sk/sk/vyhlasenie-ucastnikov-stalej-konferencie-sr-a-zahranicni-slovaci-2000konanej-ba-v-dnoch-3-472000
https://bkp-uszz.mediatop.sk/sk/vyhlasenie-ucastnikov-1-konferencie-novinarov-krajanskych-novin-casopisov-a-elektronickych-medii (1. konferencia krajanských novinárov)
1999 - https://bkp-uszz.mediatop.sk/sk/vyhlasenie
Politika v Maďarsku vzala rozum mnohým
- hovorí spisovateľ, ktorý vzdoruje Orbánovmu homofóbnemu zákonu / V rozhovore s Krisztiánom Nyárym sa dočítate: - aký vplyv mal na knižný trh zákon, ktorý zakazuje zobrazovanie lásky medzi osobami rovnakého pohlavia pre neplnoletých; - ako možno presvedčiť tých, ktorí sa zákona zastávajú bez toho, aby poznali podrobnosti; - prečo je iné patriť k sexuálnej menšine ako k etnickej.
https://dennikn.sk/2930997/politika-v-madarsku-vzala-rozum-mnohym-hovori-spisovatel-ktory-vzdoruje-orbanovmu-homofobnemu-zakonu/
Vyšehrad sa rozpadáva, hoci mohol byť veľký
Väčšia ako Spojené kráľovstvo. No nejednotná / Poliakov a Maďarov nevedia vylúčiť / Ukrajina rozdelila aj Poľsko a Maďarsko / Budeme spolupracovať. Ale už len v kultúre / Vyšehradská štvorka nefunguje už dlhšie. Posledný klinec jej zabíja vojna na Ukrajine a postoj maďarského premiéra Viktora Orbána voči nej. Ak by to bol jednotný štát, v Európskej únii by to bola štvrtá najväčšia ekonomika. Zároveň najväčší obchodný partner Nemecka, väčší ako Francúzsko, Čína alebo Rusko. Hoci od vstupu Poľska, Maďarska, Česka a Slovenska do Európskej únie v roku 2004 to vyzeralo, že ich regionálne zoskupenie môže byť silným hráčom, dnes už to tvrdí len málokto. Nezmenila to však len vojna na Ukrajine.
https://www.aktuality.sk/clanok/VN4MKmf/slovensko-sa-vzdaluje-od-susedov-v-strednej-europe-vysehrad-sa-rozpadava-hoci-mohol-byt-velky/
Slovensko prebralo predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/slovensko-prebera-predsednictvo-vo-vysehradskej-stvorke/
Maďarský forint klesá už roky
Terajšie oslabovanie však núti Orbána ustupovať Bruselu / Zdá sa, že investori majú už po krk ďalšej neistoty, ktorá vznikla v dôsledku sporu týkajúceho sa právneho štátu medzi maďarskou vládou a Európskou úniou. Maďarsko peniaze veľmi potrebuje, pre spor ich však doteraz nedostalo.
https://e.dennikn.sk/2928839/madarsky-forint-klesa-uz-roky-terajsie-oslabovanie-vsak-nuti-orbana-ustupovat-bruselu/
USA vypovedajú zmluvu s Maďarskom, ktorá zamedzuje dvojité zdanenie
Spojené štáty vypovedajú zmluvu s Maďarskom z roku 1979 zamedzujúcu dvojité zdanenie. Dôvodom je rozhodnutie Budapešti zablokovať v Európskej únii zavedenie novej globálnej minimálnej sadzby dane z príjmu právnických osôb vo výške 15 percent.
https://index.sme.sk/c/22957648/usa-vypovedaju-zmluvu-s-madarskom-ktora-zamedzuje-dvojite-zdanenie.html
Maďarsko má problém s minimálnou globálnou daňou
- krajina by stratila výhodu jednej z najnižších sadzieb na svete / Aj keď Maďarsko v posledných týždňoch signalizovalo ústup v dlhotrvajúcom spore s Európskou úniou, ktorý vyústil do zastavenia prísunu eurofondov, režim premiéra Viktora Orbána si našiel novú oblasť, s ktorou drží partnerov v šachu. Krajina blokuje medzinárodnú dohodu o minimálnej globálnej dani, lebo sa bojí, že by tak stratila konkurenčnú výhodu. Maďarská daň z príjmov pre podniky je 9 percent, čo je výrazne menej ako navrhovaná minimálna sadzba 15 percent a najmenej v EÚ.
https://e.dennikn.sk/2932682/graf-dna-madarsko-ma-problem-s-minimalnou-globalnou-danou-stratilo-by-vyhodu-jednej-z-najnizsich-sadzieb-na-svete/
Impérium nehnuteľností v Karpatskej kotline
Slovenská vláda neuplatnila predkupné právo na pamiatky, ktoré kupuje Orbán. / Štát ani v jednom prípade nevyužil predkupné právo na historické budovy. Ministerstvo kultúry tvrdí, že dôvodom je veľký dlh, ktorý sa nahromadil v obnove pamiatok.
https://dennikn.sk/2931035/slovenska-vlada-neuplatnila-predkupne-pravo-na-pamiatky-ktore-kupuje-orban-mame-vysoky-dlh-reaguje-milanova/
Ceny nehnuteľností v eurozóne vzrástli najviac v histórii
https://www.teraz.sk/ekonomika/ceny-nehnutelnosti-v-eurozone-v-1kva/646741-clanok.html
Maďarsko vyhlásilo stav energetickej núdze
Vláda oznámila sériu opatrení na zabezpečenie krajiny na zimnú vykurovaciu sezónu. Súčasťou plánu je aj zákaz vývozu energetických zdrojov a zvýšenie domácej produkcie zemného plynu a uhlia.
https://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-vyhlasilo-stav-energetickej-n/647347-clanok.html
Maďarsko a Rumunsko sú pripravené pomáhať si v energetike
Doposiaľ Maďarsko dovážalo jadrové palivo cez Ukrajinu, táto trasa je však pre vojnu nepoužiteľná, a preto teraz začali rokovania o novej trase vedúcej cez Bulharsko a Rumunsko.
https://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-madarsko-a-rumunsko-su-pr/647053-clanok.html
Cenový strop na palivá v Maďarsku povedie k ich nedostatku
Koncom júna MOL oznámil, že na jeho čerpacích staniciach v Maďarsku bude možné denne nakúpiť iba 50 litrov benzínu a nafty za regulované ceny.
https://www.teraz.sk/zahranicie/z-hernadi-cenovy-strop-na-pohonne-l/646872-clanok.html
EP: Výbor LIBE tvrdí, že európske hodnoty v Maďarsku sú ohrozované
Výbor pre občianske slobody (LIBE) vo vyhlásení pre médiá konštatoval, že situácia v Maďarsku sa od roku 2018 zhoršila, čiastočne aj v dôsledku nečinnosti EÚ.
https://www.teraz.sk/zahranicie/ep-vybor-libe-tvrdi-ze-europske-ho/647321-clanok.html
EP pripravila novú kritickú správu o stave demokracie v Maďarsku
Aktuálna správa založená na analýzach európskych inštitúcií hodnotí fungovanie ústavného systému, nezávislosť súdnictva či korupciu.
https://www.teraz.sk/zahranicie/nepszava-ep-ma-pripravenu-novu-krit/645351-clanok.html
Ministri C5 rokovali v Budapešti
Stredoeurópske krajiny združené v iniciatíve Central 5 (C5) vyzvali Európsku úniu, aby udelila štatút kandidáta Bosne a Hercegovine. Ministri zahraničných vecí ČR, SR, Maďarska, Rakúska a Slovinska sa na stredajšom rokovaní v Budapešti zhodli, že táto otázka by mala byť na programe ďalšieho summitu EÚ v októbri.
https://www.teraz.sk/zahranicie/ministri-c5-hovorili-o-rozsirovani-eu/647292-clanok.html
Maďarsko aj naďalej odmieta globálnu minimálnu daň
Vláda premiéra Viktora Orbána argumentovala, že by to mohlo poškodiť európsku ekonomiku, ktorá už teraz zápasí s prudkým rastom inflácie a energetickou krízou v dôsledku vojny na Ukrajine.
https://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-aj-nadalej-odmieta-globalnu/646976-clanok.html
V. Orbán: Vláda ochráni Maďarsko v čase krízy
„Počas vojny už pomaly nebude otázkou, koľko stoja energie, ale či vôbec bude k dispozícii plyn či ropa. Maďarsko má dodávky energií zabezpečené. Máme a budeme mať zemný plyn a máme zaručené aj dodávky ropy.”
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-vladnym-poslancom-slubil-ze/646777-clanok.html
V. Orbán: Amerika neoslabuje, Čína posilňuje a Európa trpí
Vplyvom vojny pri hraniciach Maďarska a Európy sa podľa slov premiéra objavila po druhej svetovej vojne opäť vojnová inflácia.
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-amerika-neoslabuje-cina-posil/646231-clanok.html
Delegácia maďarských ozbrojených síl navštívila Ukrajinu
Ukrajinská strana informovala predstaviteľov maďarskej armády o bezpečnostnej situácii na Ukrajine a doterajšom vývoji bojov, ale aj o doposiaľ spáchaných ruských vojnových zločinoch.
https://www.teraz.sk/zahranicie/delegacia-madarskych-ozbrojenych-si/646282-clanok.html
Maďarská vláda rozhodla o posilnení ochrany hraníc 4000 pohraničníkmi
Vlani do júla narušilo maďarské hranice 47.000 cudzincov, pričom v rovnakom období tohto roka ich bolo už 110.000.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vlada-rozhodla-o-posilneni/646079-clanok.html
Členstvo v EÚ podporuje 90 percent Maďarov
V prieskume položili respondentom aj otázku, ako by reagovali v prípade, keby premiér Orbán odporučil odchod Maďarska z EÚ.
https://www.teraz.sk/zahranicie/prieskum-median-clenstvo-v-eu-podpor/645497-clanok.html
Detva 2022 - Krajanská nedeľa a Krajanský dvor
Folklórne slávnosti pod Poľanou 10. júla 2022
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=oslovma&set=a.443715884427767
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v súčinnosti s Mestom Detva pripravil 7. ročník Krajanského dvora, ktorý sa uskutočnil v čase od 8. do 10. júla 2022 a ponúkal prezentáciu, ochutnávku a predaj gastronomických špecialít, ako aj ukážku tradičných remesiel a tradičnej kultúry v podobe prednesu tancov, spevov a hudby Slovákov žijúcich v zahraničí. Návštevníci 7. Krajanského dvora získali možnosť zistiť viac o živote Slovákov v zahraničí a oboznámiť sa prostredníctvom gastronómie a starých remesiel s ich minulosťou, ale aj s tradíciami, ktoré si zachovávajú v súčasnosti. Program na jarmočnom javisku predstavoval ľudovú hudbu, tance, piesne, zvyky, obyčaje a ponúkal možnosť naučiť sa tancovať tance z Dolnej zeme.
https://www.fspdetva.sk/krajansky-dvor.phtml?id3=175560
https://www.fspdetva.sk/krajanska-nedela.phtml
55. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou
10. júla 2022 - (tasr)
Po dvoch vynechaných ročníkoch sa počas tohto víkendu uskutočnil 55. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve a nenechali si ho ujsť tisícky návštevníkov. Rovnako ani záverečný program v nedeľu podvečer v areáli prírodného amfiteátra v Detve, kde dominovali folklórne súbory a účinkujúci najmä z Podpoľania. TASR o tom informoval hovorca Detvy Milan Suja. Ako organizátori uviedli, slávnosti boli oslavou a sviatkom tradičnej kultúry. Pri programovej skladbe 55. ročníka vzali do úvahy, že festival sa pre ochorenie COVID-19 dva roky neuskutočnil. Preto navrhli osem scénických programov na hlavnej scéne. V nich mali svoje miesto domáce kolektívy a interpreti z Podpoľania, detské súbory, ľudové hudby i folklórne súbory a tanečníci. Predstavili sa tiež skupiny z regiónov kraja a aj Slováci žijúci v zahraničí. Medzi sprievodné podujatia podľa Suju patrila aj výstava tradičných ženských sviatočných záster z Podpoľania v Podpolianskom múzeu. V Detvianskom ľudovom umení v historickej časti mesta si návštevníci mohli pozrieť detviansku výšivku na súčasných odevoch a doplnkoch z dielne a zbierky Ivety Smilekovej. Centrum tradičnej kultúry v Detve pripravilo pre deti náučno-zábavné aktivity. V areáli amfiteátra boli počas tohto víkendu súčasťou remeselné dielne, škola tanca, spevu i praktické ukážky detského detvianskeho účesu. Prvý ročník Podpolianskych folklórnych slávností, v súčasnosti Folklórnych slávností pod Poľanou, sa uskutočnil v priestoroch detvianskeho kúpaliska Štrand v roku 1966. V roku 1967 sa slávnosti presunuli do priestorov súčasného amfiteátra, kde bolo najskôr jednoduchšie javisko a hľadisko. Väčšia scéna súčasného amfiteátra je v Detve od roku 1976.
Letná škola FIJET 2022
16 žiakov z užhorodskej Všeobecnovzdelávacej školy s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka č. 4 strávilo päť dní v Lučenci / Budú z nich novinári?
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/156-kultura2/1520-fijet
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid0fu9byr3TpLFoH3WsVvvTajjzqXa5A7FTBcgdwG3MDJjoDjjtpeUbxeGKvdqZEyxZl
5. júl - pamätný deň Slovákov v zahraničí na pôde parlamentu
5. júla 2022 - (nrsr.sk)
https://www.facebook.com/photo/?fbid=440752554724100&set=a.374643304668359
https://www.facebook.com/photo/?fbid=440818351384187&set=a.374643304668359
Svetový kongres Slovákov zohral v dejinách Slovenska zásadnú a významnú úlohu, osobitne pri presadzovaní svojbytnosti slovenského národa, ako aj počas socializmu v období neslobody. Na počesť jeho prvého predsedu Štefana Boleslava Romana sa rozhodla Nadácia Pamätník slovenského vysťahovalectva udeľovať každoročne pamätné medaily tým, ktorí sa významným spôsobom pričinili o pozdvihnutie a rozvoj Slovenska v zahraničí, resp. tým, ktorí dlhoročne pôsobia v prospech slovenskej diaspóry vo svete. Pri príležitosti Pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí preto predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky Milan Vetrák privítal na pôde slovenského parlamentu bývalého generálneho tajomníka Svetového kongresu Slovákov, reverenda Dušana Tótha z Kanady, zástupcov Nadácie Pamätník slovenského vysťahovalectva Jána Bilika a Claude Baláža (bývalý splnomocnenec vlády SR pre zahraničných Slovákov), ako aj ocenených hostí, ktorými sú:
DUŠAN MIKOLAJ, spisovateľ, redaktor, publicista, esejista, autor a zakladateľ Portálu Slovákov vo svete - Slovenské zahraničie
JÁN BOBÁK, historik, bývalý riaditeľ Ústavu pre zahraničných Slovákov a Slovenského historického ústavu Matice slovenskej
DUŠAN KLIMO, spoluzakladateľ a prvý predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí, predseda Únie Slovákov v zahraničí
IMRICH FUHL, slovenský novinár, básnik, fotograf, zakladateľ a redaktor internetového portálu Slovákov v Maďarsku.
Oslavy pamätného Dňa zahraničných Slovákov
5. júla 2022 v Sade Janka Kráľa v Bratislave s kladením kytíc k základnému kameňu Pamätníka slovenského vysťahovalectva
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid02HAS6Xzt5HTdmkhRmRyhUw2KmyLpmvrVvygnWMgLhGATeECWhpwAiCYANZeYaru8Ll
Csibaj banda v bratislavskom Sade Janka Kráľa
5. júla 2022 na oslavách pamätného Dňa zahraničných Slovákov (oSlovMa-video)
https://www.facebook.com/oslovma/videos/726674688548963/
Slovensko si pripomenulo Deň Slovákov žijúcich v zahraničí
5. júla 2022 - (tasr)
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11680-den-zahranicnych-slovakov-2022
Slovensko si každoročne 5. júla pripomína Deň Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý bol vyhlásený v roku 1993. Súčasťou pripomienky bolo položenie kvetov pri základnom kameni Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Sade Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke, podvečer bol na Hlavnom námestí pripravený kultúrny program. Hnutie OĽANO opätovne ubezpečilo, že Slováci žijúci v zahraničí sú naďalej pre vládu prioritou. „Nechceme vytvárať dva oddelené svety, jeden v podobe materskej krajiny a druhý v podobe slovenského zahraničia. Chceme, aby to bol jeden svet. Slovenské zahraničie musí byť integrálnou súčasťou Slovenska,” uviedol 5. júla 2022 na brífingu poslanec Národnej rady SR Milan Vetrák. V tejto súvislosti pripomenul, že sa podarilo vypracovať napríklad koncepciu štátnej politiky o starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí či posilniť postavenie a právomoci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorému sa vrátila od júla koordinačná právomoc vo vzťahu k ministerstvám a štátnym orgánom. Vytvorený bol zároveň post poradkyne premiéra pre slovenské zahraničie. Vyzdvihnuté bolo tiež zvýšenie dotácií pre slovenské zahraničie, keďže bez kvalitnej dotačnej politiky sa podľa kompetentných nedá hovoriť o pomoci pri udržiavaní povedomia. Súčasťou snáh o pomoc Slovákom žijúcim v zahraničí je napríklad aj zníženie poplatku za udelenie štátneho občianstva, prípadne vo výnimočných prípadoch odpustenie poplatku. S témou súvisí aj možnosť prinavrátenia štátneho občianstva. Jednou z priorít je tiež vzdelávanie v krajinách západnej Európy a zámoria, teda v krajinách, kde Slováci nemajú postavenie národnostnej menšiny. Pracuje sa zároveň na vytvorení Múzea slovenského vysťahovalectva, projekt je rozplánovaný do roku 2029. Súčasťou jeho areálu má byť aj Pamätník slovenského vysťahovalectva. Vetrák verí, že ak bude projekt dobre pripravený, žiadna z ďalších vlád sa ho neodváži zastaviť. Jedna z ďalších priorít sa týka aj voľby zo zahraničia, teda aby sa dalo poštou voliť v prezidentských voľbách i voľbách do Európskeho parlamentu. Pamätný deň si pripomína aj Svetové združenie Slovákov v zahraničí. „Je kľúčové, že krajania vedia formulovať svoje názory a záujmy. V histórii Slovenska sme my, krajania zohrali mnohokrát skutočne kľúčovú rolu,” podotkol predseda združenia Vladimír Skalský, ktorý je zároveň riaditeľom Slovenského domu v Prahe. Na Hlavnom námestí v Bratislave sa vo večerných hodinách konal kultúrny program pod názvom Slovenského rodu som, na ktorom vystúpili krajania z Rumunska, Chorvátska, Srbska, Maďarska, Rakúska a Veľkej Británie. Na Pamätný deň poukazuje aj slovenský rezort diplomacie, ktorý na sociálnej sieti uvádza aj počty Slovákov žijúcich v jednotlivých krajinách sveta. Ide najmä o slovenských profesionálov, študentov, pendlerov či sezónnych pracovníkov.
ÚSŽZ v roku 2021 podporil 722 krajanských projektov
6. júla 2022 - (tasr)
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) podporil v roku 2021 v rámci svojej dotačnej činnosti 722 krajanských aktivít v celkovej sume 4.737.073 eur. Vyplýva to zo Správy za rok 2021 o štátnej podpore vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, poskytnutej podpore a návrhu štátnej politiky voči krajanom na rok 2023. Dokument 6. júla 2022 schválila vláda. ÚSŽZ v materiáli konštatuje, že v roku 2021 pokračoval trend vysokého záujmu o finančnú podporu. „V riadnom kole bolo predložených 1096 žiadostí o dotáciu spolu v sume 8.699.660 eur a 158 žiadostí o mimoriadnu dotáciu s požadovanou sumou spolu 5.445.651 eur,” informoval. Schválená podpora sa týkala najmä kultúrnych aktivít a vzdelávacích projektov, v menšej miere vydavateľskej činnosti a mediálnych aktivít. Správa takisto informuje o vydávaní osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí, ktoré krajanom zjednodušuje pobyt a prístup na slovenský pracovný trh. ÚSŽZ konštatuje, že v roku 2021 pokračovala v dôsledku pandemickej situácie tendencia zníženia počtu prijatých žiadostí o toto osvedčenie. „Úrad prijal 851 žiadostí o vydanie osvedčenia (1057 v roku 2020) a vydal 723 osvedčení. Z uvedeného počtu bolo najviac osvedčení vydaných žiadateľom - Slovákom zo Srbska (436) a z Ukrajiny (276),” konkretizoval ÚSŽZ. Doplnil, že v roku 2021 evidovali medzi zamestnanými v SR 3240 Slovákov žijúcich v zahraničí, drvivá väčšina bola zo Srbska a Ukrajiny. Úrad v správe takisto uviedol, že v akademickom roku 2021/2022 prednášalo na univerzitách v 14 krajinách 21 lektorov slovenského jazyka a kultúry, na školách s vyučovacím jazykom slovenským pôsobilo 16 učiteľov slovenského jazyka a akademických predmetov. „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo v predchádzajúcom akademickom roku takisto vládne štipendiá pre 58 krajanov na denné štúdium na slovenských verejných vysokých školách,” doplnil ÚSŽZ. V správe oznamuje, že v roku 2023 sa plánuje spustenie online výučby slovenského jazyka, ktorú bude realizovať Metodické centrum pre zahraničných Slovákov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. „V priebehu roku 2023 by sa mala vyhodnotiť jej efektívnosť a rozhodne sa o ďalšom postupe,” informuje ÚSŽZ. V prípade návrhov štátnej politiky vo vzťahu ku krajanským komunitám avizuje tiež úsilie o rozvoj vzťahov a spoluprácu s novou slovenskou diaspórou s cieľom využiť jej záujem a potenciál v prospech rozvoja SR. Novú slovenskú diaspóru tvoria krajania, ktorí odchádzali do zahraničia po roku 1989 najmä za lepšími socioekonomickými podmienkami. Na rozdiel od komunít, ktoré sa tvorili v dávnejšej minulosti, nová slovenská diaspóra sa neinštitucionalizuje vo forme oficiálnych spolkov a združení, skôr sa združuje prostredníctvom kontaktu na sociálnych sieťach.
Z kauzy v srbskej Padine urobili slovenskú
Na útok proti Matici slovenskej poslúžila zákerná manipulácia. V ostatných dňoch médiami prehrmela informácia o kauze vydávania potvrdení o národnom povedomí pre Slovákov žijúcich vo Vojvodine. / Na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa dostalo niekoľko desiatok potvrdení vydaných v Miestnom odbore Matice slovenskej v Srbsku v Padine, ktoré sa úradu zdali nedôveryhodné, a tak celá kauza skončila v rukách jurisdikcie. I keď sú tieto záležitosti nepríjemné i v mnohom sa dotýkajú základných postulátov morálky, Matica slovenská so sídlom v Martine ich môže iba z diaľky pozorovať. Celá záležitosť sa jej totiž nijako netýka.
https://snn.sk/news/z-kauzy-v-srbskej-padine-urobili-slovensku/
Sarvaš - Deň Slovákov v Maďarsku
http://www.oslovma.hu/Archiv/SarvasDS.pdf
2. júla 2022 v Sarvaši
oSlovMa-fotogaléria: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=oslovma&set=a.438800908252598
Ďalšie zábery a informácie: https://www.facebook.com/slovaci.hu
ĽuNo-fotogaléria:
https://www.facebook.com/media/set?vanity=ludovenoviny&set=a.5178423208891930
http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-kultura/28885-dni-slovakov-v-ma-arsku
Z histórie starého evanjelického kostola v Sarvaši
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/166-historia3/1521-sarvas300
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid021waojDe6aeBQGLfhPhjcP98mob128FMnw1FXh2HA25971es1966hK7rmyydnAxpzl
Čo všetko skúpila maďarská vláda na Slovensku?
Kláštor, hrad, kaštiele či liečebný dom / Spoločnosť Manevi SK nehnuteľnosti po celom Slovensku skupuje už približne dva roky. Na nákupy používa peniaze, ktoré do nej pri založení vložil jej koncový majiteľ - teda nadácia blízka vláde maďarského premiéra Viktora Orbána.
https://www.aktuality.sk/clanok/WHxsQGX/klastor-hrad-kastiele-ci-liecebny-dom-co-vsetko-skupila-madarska-vlada-na-slovensku/
Maďarsko nakupuje nehnuteľnosti aj na Spiši
Pri pohľade na mapu to vyzerá ako trojuholník. Jeho vrcholy tvoria dve mestá a jedna obec. Kežmarok, Levoču a Betlanovce spája, že sú súčasťou Spiša a patria k miestam s významnými národnými kultúrnymi pamiatkami. Ich ďalším spojivom je, že niektoré vzácne nehnuteľnosti na ich území vlastní rovnaký majiteľ. Je ním firma Manevi SK so sídlom v Dunajskej Strede, doteraz známa ako dcérska spoločnosť Manevi Zrt. so sídlom v Budapešti.
https://spis.korzar.sme.sk/c/22937186/u-madarov-skoncili-dalsie-vyznamne-pamiatky-vybrali-sa-na-spis.html
Maďarsko sužujú extrémne horúčavy a sucho
Začali obmedzovať používanie pitnej vody.
https://www.topky.sk/cl/11/2338749/Madarsko-suzuju-extremne-horucavy-a-sucho--Zacali-obmedzovat-pouzivanie-pitnej-vody
Maďarská vláda predĺžila platnosť opatrení na ochranu obyvateľstva
https://www.teraz.sk/ekonomika/madarska-vlada-predlzila-platnost/641288-clanok.html
Zastavenie ruského plynu by najviac zasiahlo SR, ČR a Maďarsko
https://www.teraz.sk/ekonomika/fitch-zastavenie-ruskeho-plynu-by-najv/644353-clanok.html
Maďarská vláda môže v núdzi prevziať dohľad na energetickými firmami
https://www.teraz.sk/ekonomika/madarska-vlada-moze-v-nudzi-prevzi/644213-clanok.html
Maďarská národná banka zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu
https://www.teraz.sk/ekonomika/madarska-banka-zvysila-svoju-kluc/644072-clanok.html
Občania SR môžu ísť do Maďarska najviac na 90 dní s pasom či občianskym
https://www.teraz.sk/slovensko/mzvez-slovaci-mozu-ist-do-madarsk/643822-clanok.html
Szijjártó: Štatút do EÚ s Ukrajinou a Moldavskom malo mať aj Gruzínsko
https://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-statut-do-eu-s-ukrajinou/643330-clanok.html
Predstavitelia V4 rokovali v Budapešti o preprave obilia z Ukrajiny
https://www.teraz.sk/zahranicie/predstavitelia-v4-rokovali-v-budapesti/643310-clanok.html
Maďarsko ponúka svoje územie na prevoz ukrajinského obilia
https://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-madarsko-ponuka-svoje-uz/642124-clanok.html
Zelenskyj pozval Orbána na návštevu, Budapešť ale o tom neinformovala
https://www.teraz.sk/zahranicie/zelenskyj-pozval-orbana-na-navstevu/642427-clanok.html
V Maďarsku opäť obmedzili množstvo benzínu kúpených za regulované ceny
https://www.teraz.sk/ekonomika/v-madarsku-dalej-obmedzili-mnozstvo-p/643230-clanok.html
Maďarský minister obrany: Potrebujeme odstrašujúcu vojenskú silu
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-minister-obrany-potrebujeme/642868-clanok.html
Maďarská vláda: Situácia s migrantmi sa v lete a na jeseň zhorší
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-vlada-situacia-s-migrantmi/643231-clanok.html
Szijjártó: Izrael má naďalej dôležitú úlohu v systéme vzťahov Maďarska
https://www.teraz.sk/zahranicie/szijjartoizrael-ma-aj-nadalej-dole/643062-clanok.html
Gentiloni vyzval Maďarsko, aby prehodnotilo postoj ku globálnej dani
https://www.teraz.sk/zahranicie/gentiloni-vyzval-madarsko-aby-prehodno/643031-clanok.html
Budapest Airport ráta s letným náporom
https://www.teraz.sk/ekonomika/budapest-airport-rata-s-letnym-naporo/642614-clanok.html
Fidesz zavedie v Maďarsku systém majetkového priznania z EP
https://www.teraz.sk/zahranicie/fidesz-zavedie-v-madarsku-system-majet/642570-clanok.html
Audi investuje 120 miliárd forintov do výroby elektrických motorov
https://www.teraz.sk/ekonomika/audi-investuje-120-miliard-forintov-do/642303-clanok.html
Maďari si dňom spolupatričnosti pripomínajú Trianonskú mierovú zmluvu
https://www.teraz.sk/zahranicie/madari-si-dnom-spolupatricnosti-pripo/638314-clanok.html
Maďarská vláda chce masovo prepúšťať vo verejnom sektore
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-vlada-chce-masovo-prepust/641178-clanok.html
Gahler: Raz sa odhalí materiál kompromitujúci Orbána, ktorý má Rusko
https://www.teraz.sk/zahranicie/gahler-raz-sa-odhali-material-komprom/637968-clanok.html
Jozef Schwarz: Patrí naša národná pamäť na smetisko?
Čochvíľa to bude tridsať rokov od vyhlásenia zvrchovanej a samostatnej Slovenskej republiky (1. 1. 2023). Prvého suverénneho štátu Slovákov v dejinách. Míľnikmi a jasnými smerovníkmi tejto cesty sú: 19. september 1848 - vznik prvej Slovenskej národnej rady, 7. jún 1861 - prijatie Memoranda slovenského národa, 30. október 1918 - prijatie Deklarácie slovenského národa, 29. august 1944 - Slovenské národné povstanie a 1. január 1969 - vznik Slovenskej (a Českej!) socialistickej republiky na základe zákona o česko-slovenskej federácii. Medzi neprehliadnuteľné dátumy zaraďujeme aj podpis mierovej zmluvy s Maďarskom po prvej svetovej vojne zo dňa 4. júna 1920, ktorá slovenskú svojbytnosť v rámcoch novovzniknutého Česko-Slovenska právne ukotvila na politickú mapu sveta. Matica slovenská v Petržalke si deň podpisu trianonskej zmluvy pravidelne pripomína od odhalenia pamätníka na Tyršovom nábreží v Petržalke v roku 2010. S väčšou i menšou pozornosťou verejnosti.
https://noveslovo.sk/c/Patri_nasa_narodna_pamat_na_smetisko
Orbán možno konečne urobí službu Únii
21. júna 2022 - (Zuzana Kepplová - komentare.sme.sk)
Maďari chcú zopakovať poľskú hru. / Voľby sa Macronovi celkom nevydarili, no stále tu bola šanca doručiť jagavú trofej z európskej úrovne. Kým ešte Francúzi predsedajú Rade EÚ, chceli dotiahnuť dohodu na zdanení gigantov. Celá vyjednávacia robota medzi krajinami G20 mala vyústiť do podoby pätnásťpercentnej minimálnej dane pre veľkých hráčov. Tá by ich prinútila podieľať sa na daniach v pôsobisku. Finále dohody malo byť najprv pred prezidentskými voľbami, takže Macron by na tácke priniesol väčšiu rybu, než nedávno ulovili v Kambodži. Vtedy sa však ohlásili Poliaci s námietkou, aby bola dohoda ešte dôslednejšia, čo si insideri vyložili ako snahu zablokovať celú vec a získať čosi pre seba. Tým čosi malo byť odblokovanie zdrojov z plánu obnovy, ktoré Komisia priškripla pre stav poľského súdnictva. Viacerým komisárom aj europarlamentu sa to nepáči, no Komisia Poľsku prostriedky pustila (možno skôr kvôli Ukrajine) a dohoda na dani pre giganty sa tak posunula k francúzskym parlamentným voľbám. Avšak tu vstalo Maďarsko a zopakovalo poľskú hru. S málo uveriteľnou výhovorkou, že teraz, v čase po pandémii a vojny na Ukrajine, by sme nemali poškodzovať konkurencieschopnosť Únie zdaňovaním firiem, ktoré sa môžu pobrať inam. Bluf je to aj preto, že Orbán chcel zvlášť zdaniť - aj keď dočasne - veľké firmy v Maďarsku, aby získal prostriedky do rozpočtu práve v tomto kritickom čase. Z čoho sa odvažujeme vyvodiť, že mu myšlienka zdaňovania veľkých firiem nie je vyslovene odporná. Snúbi sa tu však príjemné s užitočným: francúzske predsedníctvo už pravdepodobne nestihne, čo si zaumienilo - mala to byť top priorita - a Maďari môžu ďalej tlačiť na získanie peňazí na obnovu (ktoré im upierajú pre nesúlad s podmienkami právneho štátu). Konanie Maďarska tiež poslúži ako najžiarivejší príklad vydieračstva, ktoré umožňuje nutnosť hlasovať trebárs v otázkach sankcií či daní jednomyseľne. Ak by sa toho členské štáty aspoň čiastočne vzdali, chod Únie by sa menej zasekával a hrkal. Téma je horúca, pretože záujemcov o členstvo v EÚ pribúda. Ak nás bude viac, aj chronickí blokovači sa môžu premnožiť. A trebárs snahy trestať členov za stav právneho štátu, čo sa teraz deje v Poľsku a Maďarsku, môžeme rovno vzdať, pretože práve teraz sa adepti na členstvo pozerajú, ako vymáhanie poriadku v praxi vyzerá. Ak maďarský trucpodnik prispeje k zrušeniu veta, môžeme Orbánovi uznať, že konečne urobil aj čosi dobré pre budúcnosť Únie.
Orbán je lúzer, nie geroj
5. júna 2022 - (Zuzana Kepplová - komentare.sme.sk)
Napriek tomu, čo rozpráva chodiaca reklama na Viktora Orbána, ktorá sa potuluje slovenským parlamentom, maďarský premiér nie je po rokovaniach o šiestom sankčnom balíku žiadny geroj. Diagnóza je úplne opačná. Čardášové pohyby okolo ropného embarga sa ešte dali obhájiť ekonomickými záujmami krajiny. No keď po dohode zrazu Maďari prišli s námietkou, že zo sankčného zoznamu musí ísť preč ešte moskovský patriarcha Kirill, muselo docvaknúť aj v posledných radoch, že toto je nie promaďarská, ale proputinovská hra. Ťah Kirillom navodzuje silný dojem, že sú prosto kazisveti a Putinovi kupujú čas. Výhovorka o náboženskej slobode, či čo to malo byť, je trápnosť galaktických rozmerov. Patriarcha kropeničkou vyprevádza rakety a rečami vystužuje vraždenie na Ukrajine, aká tam náboženská sloboda?! Nikoho Orbánovo nadbiehanie Putinovi neznechucuje viac ako Poliakov. Jedným z dôsledkov vojny na Ukrajine je totiž aj postupujúce odďaľovanie bratov „v šabli a pri víne”. Maďarsko tak prichádza o kľúčového spojenca, ktorý mu dával váhu v sporoch s Bruselom. Orbánovo konanie má dosah nielen na rozklad esenciálneho partnerstva týchto dvoch krajín - Poliaci si teraz visia okolo krku s Ukrajinou -, ale trebárs aj na charakter visegrádskej spolupráce. Po zjavne záškodníckej činnosti nebude chuť stretávať sa s Orbánom a čokoľvek koordinovať. Visegrád sa scvrkne na susedskú družbu, no spoločné politické stanoviská odtiaľ nevylezú. Orbánova vláda môže produkovať propagandistické nezmysly o tom, čo všetko líder pri sankciách dosiahol v prospech Maďarska a ako Brusel položil na lopatky, ale nie je to tak. Orbán je v EÚ ako prst. Možno vztýčený prostredník, ale sám. Aby to bolo názorné, Komisia pustila Poľsku zadržiavané financie na postpandemickú obnovu. Zniesla sa síce kritika troch komisárov - Jourová, Johanssonová a Reynders -, že náprava, ktorú Poliaci spáchali v oblasti súdnictva, nestojí za nič. No chápať sa to dá aj ako vôľa Komisie rozdeliť dvojicu hriešnikov v oblasti právneho štátu. Poľsko sa tak môže pohnúť z miesta, Maďari musia čakať. Darmo tu Gyimesi oslavuje Orbána, jeho strategický um a úžasné zásluhy o vlasť (vraj v kontraste so Sulíkom). Je to číre nadháňanie spojencov a obdivovateľov maďarskému premiérovi (Krajniak sa hneď chytil). Niet však prečo hlásiť sa do partie s lúzerom.
(Nielen) filmové potulky po Slovensku
Prvá časť: o dolnom Zemplíne, filmoch Piata loď, Čiara / Audio:
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-nemzetisegi/?date=2022-07-02_18-00-00&enddate=2022-07-02_20-10-00&ch=mr4&fbclid=IwAR3FF0H8mFKx-8A-UOZl0UK4YXcU84fj0nZPIbXjFBQi5UuAVnpbhSq9cZ4#
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid035DiGW24MND6AMWJZvt31NDhfLoSMcEYwM5BkmUZa5iit4rQMGcdUKrQjVGQ2s3KNl
Sviatok svätého Ladislava v Senváclave
Fotogaléria: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.432890322176990&type=3
VÚSM - 37. interdisciplinárny výskumný tábor v Mlynkoch
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=oslovma&set=a.433445515454804 (fotogaléria)
Zábery z 37. interdisciplinárneho výskumného tábora Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku usporiadaného v druhej polovici júna 2022 v Mlynkoch (Pilisszentkereszt)
Monografia Gregora Papučka Mlynky a okolie: www.oslovma.hu/XXX/MlynkHis.rtf
https://www.facebook.com/VUSM.MSZKI
Archív:
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid02mfkpgFP3Ez6Fe3eLD9R8P6SAuUGAEmNEs4v85GkfSHPfAq75ga3HpuRWvYkeAEE5l
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid023zicSoazZtRQV6LoD2Zc3FP4DeAkoeASEFezPTKEEAQJFZVUgJEkKUXZWpuudQQYl
http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-kultura/29338-v-skumn-ustav-slovakov-v-ma-arsku-sa-nezastavil
http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-kultura/28528-30-rokov-vedeckeho-v-skumu-slovakov-v-ma-arsku
http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-kultura/27803-iv-pod-drobnoh-adom-v-skumnikov
http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-kultura/25115-v-skum-v-kruhu-slovakov-v-tardo-i-a-na-jeho-okoli
http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-literatura/27472-tardo-ske-slovenske-in-piracie
http://www.luno.hu/index.php/archiv-luno-portal/archiv-kultura/23274-25-rokov-existencie-v-skumneho-ustavu-slovakov-v-ma-arsku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid02pFALBuZkXso9eGUxiKMvLF7SnqWcf6b2e75nwDb6D9d4heLgaLT3wWkTGFeHXaZl
Kuratórium VPN ZSM rozdelilo tohtoročné podpory
Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) na svojom zasadnutí 24. júna 2022 rozhodlo o udelení podpôr na aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska.
http://www.oslovma.hu/XXX/VpnVys22.rtf
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1/1519-podpory2022
http://www.mszsz-ka.hu/index.php/aktuality/63-podpory2022
http://www.oslovma.hu/zsm.hu/aktuality/351-podpory2022
https://www.facebook.com/photo/?fbid=433636475435708&set=a.374643304668359
Pred oslavami Pamätného dňa zahraničných Slovákov
https://www.uszz.sk/oslavy-pamatneho-dna-zahranicnych-slovakov-budu-uz-tradicne-5-jula-v-sade-janka-krala-v-bratislave/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=435406325258723&set=a.374643304668359
Minister Ivan Korčok sa stretol so zástupcami Slovákov v Maďarsku
17. júna 2022 - (tasr)
Postup prác na projekte rekonštrukcie bývalého slovenského evanjelického kostola na Rákócziho triede v Budapešti a otázka hosťujúcich učiteľov zo Slovenska boli 17. júna 2022 hlavnými témami stretnutia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka so zástupcami Slovákov žijúcich v Maďarsku. Minister do sídla Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) v Budapešti zavítal po stretnutí s maďarským ministrom vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Péterom Szijjártóm. Predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková pre TASR uviedla, že Korčoka informovali o postupe projektu budovania slovenského kultúrneho strediska v objektoch uvedeného kostola, na ktorý Slovenská republika prispela vlani sumou dvoch miliónov eur. Maďarská vláda v roku 2020 poskytla CSSM prvú dotáciu vo výške 765 miliónov forintov (1,92 milióna eur) a v ďalších dvoch rokoch po 700 miliónov eur. Trojpodlažnú budovu s pivničnými priestormi a s rozlohou viac ako 2000 metrov štvorcových postavili v polovici 19. storočia Slováci v Budapešti. V rámci premeny na kultúrne centrum krajanov v Maďarsku plánuje CSSM vytvoriť v tomto objekte výstavné priestory, knižnicu, divadelnú sálu, sklad, kancelárie, ale aj redakciu Ľudových novín. V otázke vyslaných učiteľov zo Slovenska, ktorí pomáhajú zabezpečovať podmienky vyučovania slovenského jazyka na slovenských národnostných školách v Maďarsku, CSSM požiadala šéfa slovenskej diplomacie o možnosť prerokovania spôsobu výberu a zamestnávania týchto pedagógov, aby to bolo prispôsobené novým podmienkam v 30-ročnej histórii hosťujúcich slovenských učiteľov. „Veľmi potrebujeme pomoc Slovenskej republiky v tomto smere, pretože nedostatok pedagógov, ktorý je všeobecným problémom v maďarskom školstve, sa národnostného školstva týka ešte výraznejšie,” povedala Hollerová-Račková. Korčok ubezpečil krajanov, že otázku pomoci pre slovenské národnostné školstvo v Maďarsku bude riešiť a bude sa snažiť poskytnúť potrebnú pomoc.
Slovensko a Maďarsko čelia podľa Korčoka a Szijjártóa rovnakým rizikám
17. júna 2022 - (tasr)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid02JxVyuVnssWmcYfSbQhWrXtxgyT7F4Tq2g4BVyXFZaHXSV31wi6ACs9uh35uTaoVrl
Maďarsko a Slovenská republika bezprostredne čelia rizikám a výzvam, ktoré prináša vojna v susednej krajine, zaznelo 17. júna 2022 v Budapešti na schôdzke ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka s maďarským ministrom vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Péterom Szijjártóm. Podľa Szijjártóa obe krajiny veľmi profitujú zo vzájomnej spolupráce, zvlášť v súčasnej napätej hospodárskej situácii vo svete, v ktorej sa zhodnocuje význam stabilných a predvídateľných vzťahov. Šéf maďarskej diplomacie pripomenul, že SR i Maďarsko prijali státisíce utečencov z Ukrajiny. Ministri ocenili, že vzájomná výmena tovarov vlani prekročila rekordných 13 miliárd eur, pričom v prvých troch mesiacoch tohto roka zaznamenali v tejto oblasti 49-percentný rast. Podľa maďarského ministra je v záujme oboch krajín vybudovať ďalšie vzájomné prepojenia. Skonštatoval, že program vytvorenia šiestich nových hraničných priechodov napreduje. Ministri sa v otázke výziev v dodávkach energií zhodli v tom, že Slovensko a Maďarsko majú podobné podmienky z hľadiska geografie i infraštruktúry, ale majú podobné aj postoje k otázkam energetickej politiky. Napríklad aj v tom, že atómová energia zohráva významnú úlohu v oboch krajinách. Na tlačovej konferencii tiež zaznelo, že Slovensko a Maďarsko už vybudovali prepojenie plynovodov, ktorého kapacitu smerom na Slovensko mienia ďalej rozšíriť. Na novinársku otázku nadobúdania nehnuteľností Maďarskom na Slovensku, ktoré vyvolalo vlani vlnu kritiky v SR, Szijjártó povedal, že tieto nákupy nerealizoval maďarský štát, ale podnik, ktorý je majiteľom niekdajšej nadácie založenej štátom. „Išlo pritom o nákup nehnuteľností, na ktoré mala Slovenská republika predkupné právo, ktorého sa však slovenský rezort kultúry vzdal,” zdôraznil maďarský minister. Szijjártó v tejto súvislosti podotkol, že Slovensko a Maďarsko v uplynulých rokoch urobili mnoho v záujme budovania dobrých vzťahov. Nikto by preto podľa neho nemal toto úsilie mariť vytváraním konšpiračných teórií a podnecovaním sporov. K otázke budúcnosti zoskupenia Vyšehradská štvorka šéf maďarskej diplomacie povedal, že ide o silný formát vytvárajúci rámec pre vzájomnú spoluprácu. Skupinu však tvoria štyri rôzne štáty, preto je nepredstaviteľné, aby sa vždy vo všetkom zhodli. Aj v prípade rozdielnych názorov si ale jednotlivé krajiny ctia postoje toho druhého, dodal Szijjártó.
Vláda schválila novú koncepciu štátnej politiky SR voči Slovákom žijúcim v zahraničí
13. júna 2022 - (uszz.sk)
8. júna 2022 bola na 83. schôdzi vlády Slovenskej republiky schválená nová Koncepcia štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2022 - 2026. V roku 2008 vláda SR schválila a Národná rada SR (NR SR) prijala prvú Koncepciu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015. V roku 2015 schválila vláda SR a NR SR prijala v poradí druhú Koncepciu štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2016 - 2020. Súčasný návrh koncepcie potvrdzuje aktuálne princípy štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a zároveň odráža nové skutočnosti, tendencie a zmeny, ktoré nastali v oblasti života krajanov za posledné roky. Koncepcia je rozdelená do siedmych častí - úvodu, siedmych tematických častí a záveru. Úvod popisuje právne základy realizácie štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. Druhá časť podáva charakteristiku a popisuje súčasný stav Slovákov žijúcich v zahraničí. Slovákov žijúcich v zahraničí delí na dve základné skupiny - na autochtónne menšiny a slovenské tradičné komunity v krajinách západnej Európy a zámoria. Tretia časť definuje úlohy štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí v štyroch oblastiach podpory definovaných v zákone o Slovákoch žijúcich v zahraničí, t.j. v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, v oblasti kultúry, informačnej oblasti a v oblasti médií. Štvrtá časť definuje základné úlohy pri prezentácii Slovákov žijúcich v zahraničí na Slovensku, piata časť charakterizuje výkon štátnej politiky z aspektu vecnej pôsobnosti orgánov štátnej správy. Šiesta časť je venovaná novému fenoménu - tzv. novej slovenskej diaspóre, ktorá vznikla hlavne od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. V závere je konštatované, že po schválení súčasného návrhu koncepcie bude rozpracovaný akčný plán, ktorý po prerokovaní v Rade vlády SR pre krajanské otázky (RVKO) určí konkrétne úlohy pre jednotlivé orgány štátnej správy na naplnenie cieľov štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.
Koncepcia štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2022 - 2026
https://www.uszz.sk/wp-content/uploads/2022/06/KONCEPCIA-SP-SR-vo-vztahu-k-SZZ-2022-2026.pdf
https://www.facebook.com/photo/?fbid=423995349733154&set=a.374643304668359
Z fotografickej tvorby Mateja Skalnického
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid0K4iy26Wh2NVK2mRWEmFNMHKAwsT5eEy9hV9iZTQxS29uFc7aAMAHmKj5CKKgzFnnl
Archív:
Z básní a fotografií Mateja Skalnického
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid0FdJk22NDpYTBVf6uPC3M4dLqdLRvAQ1RW82d7HBL9ZQi8yeHU3tY3T1dcWekES6tl
Spomienka na vystúpenie tanečného súboru žiakov zo Slovenského Komlóša v obci Kajal 22. septembra 2017.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4808337209265217&id=147596498672668
Z komlóšskej výstavy
http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-vytvarne-umenie/27945-matej-skalnick-rieka
https://www.facebook.com/oslovma/posts/402383731894316
75. výročie presídlenia v Horných Salibách
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid02D1JGAyhu8BK3et1kmfek2tcmacDhfKEfLSJsWkREDhEbFDyoGiSYWJn1orLr2C6hl
OZ Apovka Mamovka a MO Matice slovenskej 11. júna 2022 usporiadali v Horných Salibách slávnostné odhalenie pamätnej tabule k 75. výročiu príchodu Slovákov z Dolnej zeme do vlasti svojich predkov.
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=oslovma&set=a.422986029834086
Pripomíname si 75. výročie výmeny obyvateľstva medzi Slovenskom a Maďarskom
Audio: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1603/1838023?fbclid=IwAR1NL-DDQwdneSdVwKhzOeUddJ1AB8Y1xdpzNf4dNLMT0kn78OvqAJNHbQo
ÚSŽZ podporil mimoriadnou dotáciou ďalších 79 projektov
Do 1. výzvy o mimoriadne dotácie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), ktorá prebiehala v druhej polovici apríla 2022, sa žiadatelia zapojili so 134 žiadosťami. Predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip schválil podporu 79 projektov v celkovej sume 272 637 eur. / Schválené žiadosti:
https://www.uszz.sk/wp-content/uploads/2022/06/PROTOKOL-schva%CC%81leny%CC%81ch-mimoriadny%CC%81ch-z%CC%8Ciadosti%CC%81-v-1.-kole-predsedom_FINAL.pdf
Zamietnuté žiadosti:
https://www.uszz.sk/wp-content/uploads/2022/06/PROTOKOL-zamietnuty%CC%81ch-mimoriadnych-z%CC%8Ciadosti%CC%81-v-1.-kole-predsedom-FINAL.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid0bjfn4p1wHh7rgFmX9uvtDpWfL5gCmbtLKwBh3wjk1YfFJf9HC2sPMLjp24dtvJRXl
Púť k svätým Cyrilovi a Metodovi do Blatnohradu
1. júna 2022 - (tk kbs)
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/151-aktuality3/952-blatnohrad
Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR v spolupráci s Vojenským ordinariátom Maďarska pozývajú 18. júna 2022 na spoločnú púť k svätým Cyrilovi a Metodovi do Blatnohradu - Zalaváru v Maďarsku. Doprava do Blatnohradu je individuálna. „Kniežacie sídlo v Blatnohrade rozkvitalo počas panovania Pribinovho syna Koceľa, u ktorého sa zastavili svätí solúnski bratia Konštantín a Metod na svojej púti do Večného Mesta. A práve v Blatnohrade sa našla významná archeologická pamiatka, črep s hlaholským nápisom, ktorý je dôkazom o používaní hlaholiky v našom priestore,” píše predsedníčka občianskeho združenia CyriloMetodiada Daniela Suchá. Od roku 2011 sa v Zalavári stretávajú aj vojaci oboch krajín, aby si spoločne pripomenuli a uctili pamiatku slovanských vierozvestcov, ktorí v týchto miestach pôsobili a prispeli tak k formovaniu kresťanskej viery pre oba národy. V Zalavári, ako pútnickej a turistickej lokalite sa nachádza aj rozsiahle archeologické nálezisko z obdobia Veľkej Moravy, základy Pribinovho hradiska a Baziliky sv. Hadriána. V roku 2013 tam bolo odhalené súsošie sv. Cyrila a Metoda od slovenskej akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej, ktoré je zmenšenou kópiu súsošia stojaceho na Nitrianskom hrade. / Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR v Jubilejnom roku sv. Cyrila a Metoda (2013) vydal dielo Koceľ a Blatnohrad: https://www.cyrilometodiada.sk/kocel-a-blatnohrad/
Fotogaléria (archív): https://www.facebook.com/media/set/?set=a.434316176667364.1073741846.147596498672668&type=1
Cyrilometodská slávnosť v Blatnohrade
Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky v spolupráci s Vojenským ordinariátom Maďarskej republiky uskutočnil 18. júna 2022 pod vedením Mons. Františka Rábeka spoločnú púť do Blatnohradu - Zalaváru. V tomto roku si pripomíname 1155. výročie pobytu sv. Cyrila a Metoda v Blatnohrade. Slovenské nitrianske knieža Pribina so svojím synom Koceľom dal v Blatnohrade okrem svojho paláca postaviť aj Baziliku sv. Hadriána a Panny Márie. Svätí solúnski bratia Konštantín a Metod sa na svojej púti do Večného mesta v roku 967 zastavili v Blatnohrade a pobudli u vladára Koceľa. Metod sa po smrti Konštantína - Cyrila rozhodol pokračovať v misijnej práci na Veľkej Morave. Pri návrate z Ríma sa spolu s vysvätenými kňazmi opäť zastavil u Koceľa. A práve v Blatnohrade vďaka štátnickej múdrosti a prezieravosti Koceľ požiadal Metoda o návrat do Ríma, aby sa nechal vysvätiť za biskupa. V Ríme Metoda vysvätili za titulárneho arcibiskupa sriemskeho, stal sa pápežským legátom pre slovanské územia. Slávnosť začala štátnymi hymnami Maďarskej republiky, Slovenskej republiky a Európskej únie. Potom nasledoval akt kladenia vencov. Program uvádzal Mons. Jozef Michalov, generálny vikár OS SR. Slávnosť pokračovala privítaním a príhovorom otca biskupa Mons. Františka Rábeka.
https://www.cyrilometodiada.sk/cyrilometodska-slavnost-v-blatnohrade
Halušky Terchová 2022
https://haluskyterchova.sk/program
MS vo varení a jedení bryndzových halušiek
Fotogaléria: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.414436340689055&type=3
https://www.teraz.sk/regiony/terchova-sutaz-vo-vareni-a-jedeni/636724-clanok.html
https://www.terchova.sk/podujatia/ms-vo-vareni-a-jedeni-bryndzovych-halusiek/2022
Podpilíšska generálka
pred MS vo varení a jedení bryndzových halušiek „Terchová 2022“
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid029RLcPAWULLb6iogkUdZPoJ9wwoWxTadEjoPMVFj1akE6753nyrp9kzbSnhavGeuyl
Archív: S majstrami spod Pilíša
http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-kultura/25066-halu-ky-terchova-2017-s-majstrami-spod-pili-a
S nadšenými našincami zo Senváclavu
http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-kaleidoskop/24040-halu-ky-terchova-2016-s-nad-en-mi-na-incami-zo-senvaclavu
Video: https://www.facebook.com/TelevizneNoviny/videos/10154225280681410
https://www.facebook.com/oslovma/posts/403828905083132
Júnová prechádzka pod Pilíšom
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid02LLsYgu3PibNSPTJnPaFrFcCR4h5GTD2rYxrLdQuDxdJBmMuhBGS7tJYmtMWyHvdHl
Jubilejný galaprogramu 15-ročnej FS Pišpek
Jubilejný galaprogramu 15-ročnej Folklórnej skupiny Pišpek 18. júna 2022 v Kultúrnom dome Štefana Lamiho v Pišpeku / Püspökhatvani Népi Együttes
Fotoalbum: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=oslovma&set=a.428517192614303
Video: https://www.facebook.com/oslovma/videos/1257134578393710
Zábery z historického festivalu Tatai Patara 2022
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid02MUqPuJuGTKk4izQ7PhvucXJf34DFAvZFDQJaMpZGydeTUfs28NFRVTqBGTyWJJqXl
Metodicko-vzdelávacie podujatie CSSM na Slovensku
Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku usporiadala koncom mája v Čremošnom (pri Turčianskych Tepliciach) pre slovenských národnostných pedagógov z Maďarska za účasti pracovníkov Metodického centra Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici trojdňové metodicko-vzdelávacie podujatie spojené s konferenciou pod názvom „Perspektívy slovenskej národnostnej výchovy a vyučovania slovenského jazyka v slovenských národnostných školách“.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid0x9HHwZbjXWjXjYVg9g2oyne5qvuq3UA4Nxp4j3sWVtWAbzCVKbkcFR6qti3iD2PFl
XII. túra na Pilíš
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.408321854633837&type=3
Memoriál Juraja Migaša 21. mája 2022
Archív: http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura/1284-memorial-juraja-migaa-vstup-na-vrchol-pilia
Pomaturitné stretnutie
7 ročníkov slovenskej školy a žiackeho domova v Budapešti / Mlynky, 21. mája 2022
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid0xawaYqZmJBVWND9ER2cML6QMAGrMyMQxtZZcgerkJEcTfFEYMQh83LE8XBmFW4Lhl
Archív:
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1624899314275705
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1625469854218651
https://www.facebook.com/imro.fuhl/posts/828803370501002
Predok - Historický ornament na slovenskej mužskej košeli
Združenie Zlaté remeslá v Báčskom Petrovci
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11652-historicky-ornament-na-slovenskej-muzskej-koseli
Symbol etnickej identity (archív):
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid02Db8r1ASuVkbrSKY78nRQzeBzfKN6tGCXucXvUdC1pXnm2YfhojjxMoXz8Yoi6Kqvl
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid02KVjBrw3unuAe3N3reJZpruSTSvDWxrKZxATFw6nqSMxp4oqMfvh4odG5hd3ujs5bl
Opustila nás Ruženka Izingová Pružinová
Prišli sme o obetavú predstaviteľku kultúry, ochrankyňu slovenských tradícií Bánhidy a okolia.
http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-zena-a-spolocnost/30349-opustila-nas-ru-enka-izingova-pru-inova
https://www.facebook.com/oslovma/posts/391109429688413
Aktuálny odkaz Antona Straku (1893-1944)
„Verný Čech“, Slovák a diplomat medzivojnového Československa v Budapešti, ktorý sa v značnej miere zaslúžil o rozvíjanie česko-slovensko-maďarských kultúrnych vzťahov.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia/1014-aktualny-odkaz-antona-straku-1893-1944
Jozef Karol Viktorin - 200 rokov od narodenia
Dvanásteho marca 1822 uplynulo 200 rokov odvtedy, čo sa v Zavare (pri Trnave) narodil katolícky kňaz, národný buditeľ a spoluzakladateľ Matice slovenskej Jozef Karol Viktorin. Čitateľov Slova som niekoľkokrát informoval o jeho živote a diele.[1] Čo ma k tomu primälo? Moje potulky za Slovákmi v Maďarsku. Iba pár kilometrov od pilíšskeho Senváclavu, dedinky donedávna slovenskej, kde býva výrazná osobnosť tamojšieho slovenského života a môj priateľ Rudo Fraňo, je mestečko Vyšehrad (nad Dunajom). Pre súčasníkov je známe ako miesto zrodu Vyšehradskej skupiny, ale aj ako pôvodné miesto hate dolného „naďmarošského“ stupňa vodného diela Gabčíkovo. Práve tu v rokoch 1866 až 1874 pôsobil Viktorin ako farár a tu je aj pochovaný. Pri spoznávaní (ostatkov) slovenskosti dnešného Maďarska a bývalého Uhorska som toto bývalé kráľovské sídlo a hrob Jozefa Viktorina nemohol minúť.
https://noveslovo.sk/c/Jozef_Karol_Viktorin_200_rokov_od_narodenia
V Budapešti odhalili pamätnú tabuľu Jozefovi Karolovi Viktorinovi
Dielo Jozefa Karola Viktorina od 20. marca 2022 trvalo pripomína v kostole sv. Anny v Budapešti nová pamätná tabuľa. Práve tu, na adrese vtedajšej nemeckej farnosti pôsobil J. K. Viktorin ako kňaz v rokoch 1856 - 1866. Slávnostnej udalosti sa na pozvanie Slovenskej samosprávy v Budapešti zúčastnila delegácia Matice slovenskej (MS) na čele s jej predsedom Mariánom Gešperom. To, že sa v povedomí Slovákov v Maďarsku zachovalo meno a činy J. K. Viktorina sa veľkou mierou pričinil Kazimír Kápolnai. Dlhé roky bol predsedom VIII. obvodu Slovenskej samosprávy v Budapešti. Počas svojho pôsobenia rozvinul spoluprácu s Múzeom kráľa Mateja, s Maďarským národným múzeom vo Vyšehrade a s jeho hlavným muzeológom Petrom Grófom.
https://matica.sk/v-budapesti-odhalili-pamatnu-tabulu-jozefovi-karolovi-viktorinovi
200. výročie narodenia kňaza a národného buditeľa J. K. Viktorina
„Na počesť 200. výročia narodenia Jozefa Viktorina sa Slovenská samospráva Budapešti spolu so Slovenskou samosprávou VIII. obvodu dohodla na odhalení pamätnej tabule tu v Kostole sv. Anny, kde všestranný činiteľ svojej doby Viktorin roky pôsobil ako katolícky farár. Do Budapešti prišiel v roku 1852 a ako spisovateľ, vydavateľ, prekladateľ, recenzent a literát sa stal dôležitou postavou organizujúcou slovenský kultúrny život v meste. Z Budína do Vyšehradu sa dostal v roku 1866, slúžil tam do konca svojho života. Ako prvý začal písať dejiny farnosti, kde na začiatku, vo svojom latinskom životopise podrobne opísal svoju dovtedajšiu činnosť. Dal obnoviť mnohé cirkevné budovy, medzi prvými školu. Zaslúžil sa o umiestnenie mramorovej tabule nad vchodom Kaplnky Panny Márie, postaral sa o obnovenie kaplnky Kalvárie, dal vyhotoviť za budovou kaplnky kovový kríž na počesť Tomáša Kempiša, a v roku 1869 sa postaral o vybudovanie pamätníka pod ruinami hradu tragicky zosnulej Kláry Záchovej. Posvätenie kríža sa konalo v rámci veľkolepej oslavy.“
http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-nabozenstvo/30277-odhalenie-pamatnej-tabule-jozefovi-viktorinovi
Fotogaléria oSlovMa:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=346264334212158&set=a.257131129792146
Slovenskej komunite v Maďarsku je venovaná nová pieseň Trnava, Trnava
14. mája 2022 - (tasr)
Predseda Kultúrneho spolku Slovákov v obci Mlynky Levente Galda zverejnil svoju novú pieseň, inšpirovanú slovenským folklórom. „Titul Trnava, Trnava reflektuje na súčasné dianie vo svete aj v krajanskom prostredí v Maďarsku,“ informuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). „Spevák chce piesňou tiež posilniť slovenskú národnú identitu mládeže a jej vzťah k vlastným kultúrnym koreňom, čo je dôležité najmä v období pred blížiacim sa sčítaním ľudu v Maďarsku,” zdôraznil ÚSŽZ. Pripomína, že vydanie nového albumu, na ktorom bude i spomínaná pieseň, Levente Galda naplánoval na oslavu 275. výročia slovenského znovuosídlenia obce Mlynky.
https://www.youtube.com/watch?v=fUm-Z-UjKeg
Ako (ne)vyučovať slovenčinu v Maďarsku
https://svusav.sk/storage/uploads/publikacie/pdf/DEF_Durkovska_Heldakova_Vyrost.pdf
Slovenské národnostné školstvo v Maďarsku optikou pedagógov
https://svusav.sk/storage/uploads/publikacie/pdf/DEF_Durkovska_Kentos.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/404488335017189
Batôžkový bál Slovenskej samosprávy Budapešti
13. mája 2022 s Csibaj Bandou
https://www.facebook.com/oslovma/posts/402031761929513
Súťaž Zväzu Slovákov v Maďarsku Slovenské spievanky a veršovačky
Celoštátne kolo v Dabaši-Šáre
1. júna 2022 - Fotogaléria:
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=oslovma&set=a.415948223871200
Galaprogram po celoštátnom kole súťaže ZSM Slovenské spievanky a veršovačky
Zväz Slovákov v Maďarsku 1. júna 2022 v Dabaši-Šáre usporiadal celoštátne kolo súťaže detí v ľudovom speve a prednese poézie a prózy Slovenské spievanky a veršovačky spojené s galaprogramom. - Video: https://youtu.be/hNTntP0r8Mk
Regionálne kolo v Mlynkoch
12. mája 2022 regionálne kolo v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch / Celoštátna súťaž detí v ľudovom speve a prednese poézie a prózy
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=oslovma&set=a.401475841985105
Slovenské spievanky a veršovačky v Čabačude
24. mája 2022 regionálne kolo súťaže Zväzu Slovákov v Maďarsku Slovenské spievanky a veršovačky v Čabačude
Szlovák ének és versmondó területi verseny Csabacsűdön (videó): https://youtu.be/QHRt7jxDw18
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=oslovma&set=a.410693504396672
Kestúcka slovenská svadba
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=oslovma&set=a.398203918978964
Staňte sa spolutvorcami Nášho kalendára na rok 2023!
Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, stalo sa už tradíciou, že pred príchodom leta vás oslovujeme s prosbou, aby ste sa stali spolutvorcami našej ročenky, ktorá je už dlhé desaťročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) je Nezisková verejnoprospešná spoločnosť SlovakUm, s. r. o., jej hlavnými tvorcami sú redaktori týždenníka a portálu Ľudové noviny. Naším cieľom je, aby Náš kalendár na rok 2023 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku, prezentujúc tohtoročné udalosti zachytené objektívmi fotoaparátov, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť školákov a mládeže.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/152-aktuality2/1472-nkal2023
https://www.facebook.com/oslovma/posts/401087872023902
Maďarský parlament sa zišiel na ustanovujúcej schôdzi
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-parlament-sa-zisiel-na-ustan/630572-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/394080539391302
2. mája 2022 v Gobelínovej sieni parlamentu po ustanovujúcej schôdzi Národného zhromaždenia parlamentní hovorcovia jednotlivých národností, medzi nimi slovenský hovorca Anton Paulik, zložili sľub vo svojom materinskom jazyku pred predsedom NZ Lászlóm Kövérom v prítomnosti predsedov celoštátnych národnostných samospráv.
Okrúhly stôl v Pôtri o slovenskom insitnom umení v Srbsku
s návštevou súkromnej zbierky Jána Jančovica 28. apríla 2022
https://www.facebook.com/oslovma/posts/391928749606481
http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-kultura/30366-okruhly-st-l-v-p-tri-o-slovenskom-insitnom-umeni-v-srbsku
http://www.oslovma.hu/Archiv/InsPotor.pdf
Kovačická insita kandiduje do zápisu na listinu UNESCO ako nehmotné kultúrne dedičstvo ľudstva
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11614-kovacickej-insite-podpora-potra
https://www.teraz.sk/kultura/insitne-umenie-z-kovacice-bolo-v-zozna/427133-clanok.html
Rodinné múzeum Jančovicovcov v Pôtri
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11647-rodinne-muzeum-jancovicovcov
„Ctite si otcov mozole krvavé“ / Fotogaléria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.357762054322777.78676.147596498672668&%3Btype=3
https://www.facebook.com/photo?fbid=415695293896493&set=a.374643304668359
Ruženka Egyedová Baráneková opäť predsedníčkou ZSM
Valné zhromaždenie Zväzu Slovákov v Maďarsku, ktoré sa konalo 22. apríla 2022 v Budapešti, bolo zároveň aj kongresom organizácie, keďže sa uskutočnili aj voľby vedenia. Delegáti zvolili na čelo organizácie Ruženku Egyedovú Baránekovú, ktorá sa tak stala predsedníčkou ZSM už po šiesty raz.
http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-politika/30352-r-egyedova-baranekova-opa-predsedni-kou-zsm
Výzva VPN ZSM na predkladanie žiadostí o podporu
slovenskej národnosti v Maďarsku v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2022
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1/1518-vpnzsm-vyzva-2022
https://www.facebook.com/oslovma/posts/389107563221933
Súbeh VPN ZSM Poznaj svoje korene: Škola v prírode na Slovensku 2022
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/156-kultura2/1321-subeh-skolavpr-2022
https://www.facebook.com/oslovma/posts/393298379469518
Parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku hľadá asistenta - asistentku
na čiastočný úväzok
http://www.luno.hu/index.php/aktuality-podujatia/30344-pracovna-prile-itos-v-zva
Renata Deáková o putinizácii Maďarska v časopise Týžden
Prečo Orbán opakovane vyhráva v Maďarsku voľby, čo to vypovedá o Maďaroch a čo o Európe? / - Tí, čo sa nazdávali, že v Maďarsku je možná nejaká zmena, po nej veľmi túžili ale nesledovali dosť tzv. verejnoprávne média a nepočúvali pozorne prejavy predsedu vlády, ani ostatných vládnych politikov a im naklonených politických analytikov. A hlavne nedokázali túto skutočnosť zmeniť. „Kráľovské médiá“ totiž nie mesiace, ale roky svojou jednostrannou rétorikou a systematickým očierňovaním opozície pripravovali ďalšie víťazstvo Fideszu. Zabral tiež populizmus regulovania cien niektorých potravín, energií a pohonných hmôt. Vyhlasovanie liberálnych intelektuálov, filozofov a spisovateľov za vlastizradcov, neustále hľadanie a nachádzanie nepriateľov národa, strašenie Sorosom a migrantmi, neskôr dokonca tým, že Brusel by chcel preoperovať pohlavie škôlkarov, že opozícia chce vojnu a podobné nezmysly.
https://bazis.me/sk/renata-deakova-o-putinizacii-madarska-v-casopise-tyzden/
Pre slovensko-maďarské vzťahy neurobil dlho nikto nič horšie než teraz Kollár
17. apríla 2022 - (Peter Schutz - komentare.sme.sk)
Zmienka z tohto miesta, že Boris Kollár sa pomiatol - bolo aj tvrdšie, ale editori škrtli - vyvolala veľké vlnenie na pohostinsko-kaviarenskej scéne. V jadre zdvihnutých emócií je však nedorozumenie. Nuž, Kollár sa pomiatol nie preto, že rozprával hlúposti o Maďaroch - to by bola pomätená polovica Slovenska. Pomiatol sa preto, že o „parcelácii“ Slovenska, ktorú by (za)riadili Orbán s Putinom, hovoril ako predseda Národnej rady. Keby Orbánovi nebola v jeho čoraz širšej izolácii vzácna každá spriatelená duša, vyrobil by z Kollára diplomatický škandál prvého stupňa. Pravdu tu má Aliancia (nová menšinová strana), že ústavný činiteľ č. 2 má zodpovednosť a musí premýšľať a hĺbať, než čosi povie. Keďže premýšľanie je na Kollára vysoká požiadavka, z jeho obavy z parcelácie Slovenska Maďarmi si fideszácke médiá navarili výživnú potravu. Písali o novom ráne slovenského nacionalizmu (Mečiara, Slotu). A - fideszácke médiá! - o štvaní a vyrábaní nepriateľa. No. Ako na minime by sme sa azda mohli zhodnúť, že dlhé roky neurobil pre vzájomné vzťahy zo slovenskej strany nikto nič horšie než Kollár tu a teraz. Niežeby uletenejšie sa už nedalo. Dá sa. Predpoveď „putinistické Maďarsko treba izolovať, inak z Rožňavy bude budúca Buča“ však nevyslovil vládny politik (č. 2), „iba“ publicista, čo by výtlak povedaného malo zľahčovať. Ale veľmi nezľahčuje, keďže vízia „Maďari by pokojne tankovali krv detí a žien a kúrili by ich kosťami, ak by to bolo za dobrú cenu“, je najťažšia artiléria. Skoro sa chce povedať, že „do tankoch na Budapešť“ od Slotu bledne (závisťou). Orbána neľúbi (najslabšie slovo) ani autor textu. Ak ho už ale hanobiť - prečo nie? -, tak seriózne. Späť ku Kollárovi. (My perohryzovia-novinárikovia nestojíme za reč, sme welterová váha.) Je úplne jasné, že obsadiť Medveďovo, „Királyhelmec“, „Párkány“ stojí Orbánovi aj za vypojenie Maďarska zo systému SWIFT, zmrazenie všetkých aktív MNB v západných bankách, embargo na fakticky všetko obchodovanie s Maďarskom, odchody Audi, Opelu, Suzuki a iných západných investícií z Maďarska, atď. A ešte - horribile dictu - aj za vyvlastnenie všetkých Orbánových oligarchov. Pretože, všakáno, priateľovi Putinovi sa práve toto stalo. Orbán, ktorý má protiruské sankcie ako na dlani, za „felvidék“ niečo aj obetuje. A bude toho viac, keďže - na rozdiel od Putina - Orbán nemá ani jadrovú bombu na zastrašenie Západu, ani nemôže „vyvažovať“ sankcie závislosťou EÚ od dodávok maďarských energií. To všetko robí, samozrejme, pozíciu Orbána voči Slovensku definitívne neotrasiteľnou a vyhrávajúcou. Alebo nie? Rozum pálenka?
Výzva ÚSŽZ na predkladanie žiadostí o mimoriadnu dotáciu
https://www.uszz.sk/vyzva-c-1-na-predkladanie-ziadosti-o-mimoriadnu-dotaciu-na-rok-2022
https://www.facebook.com/oslovma/posts/380407980758558
V Detve po dvojročnej prestávke pripravujú folklórne slávnosti
https://zvonline.sk/v-detve-po-dvoch-rokoch-pripravuju-folklorne-slavnosti
Prezentácia druhého vydania zbierky ľudových piesní Alexandra Kormoša
F santofském Pilíši a kladenie vencov pri pamätnej tabuli A. Kormoša v Santove 11. apríla 2022
https://www.facebook.com/oslovma/posts/379567064175983
Veľkonočné popoludnie v Huti
18. apríla 2022 Slovenská samospráva v Huti (Pilisszentlélek) usporiadala v miestom kultúrnom dome vydarené Veľkonočné popoludnie.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/384243113708378
Pred 90 rokmi sa narodil prvý demokraticky zvolený maďarský premiér
https://www.teraz.sk/magazin/pred-90-rokmi-sa-narodil-j-antall-prv/625049-clanok.html
Živió, Markušovský! - Maďari ho prijali za svojho
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1/1290-markusovsky
„Kto sa narodil v Maďarorságu, môže byť...“
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/1189-udovit-markuovsk-na-pokraovanie
Ľudovít Markušovský patrí aj Slovensku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia/831-udovit-markuovsk-patri-aj-slovensku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/377524914380198
Orbánov Fidesz získal vo voľbách rekordné vyše tri milióny hlasov
V žiadnych iných maďarských voľbách nikto takýto zisk ešte nedosiahol. V 199-člennom Národnom zhromaždení by tak v prípade oficiálneho potvrdenia výsledkov volieb obsadil Fidesz-KDNP 135 miest, pričom k dvojtretinovej väčšine je potrebných 133 poslancov.
https://spravy.rtvs.sk/2022/04/orbanov-fidesz-ziskal-vo-volbach-rekordne-vyse-tri-miliony-hlasov
Voľby v Maďarsku poznačili viaceré nedostatky, hlásia medzinárodní pozorovatelia
Maďarské parlamentné voľby boli dobre zorganizované a voliči mali na výber z viacerých názorovo odlišných strán. Volebný proces však poznačilo prekrývanie informačných kampaní vlády s predvolebnou kampaňou vládneho bloku Fidesz-KDNP. Zaúradovala aj zaujatosť médií a netransparentným financovaním volebných kampaní. Informuje o tom správa medzinárodných pozorovateľov z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Pozorovatelia dospeli k záveru, že Maďarsko má primeraný právny rámec pre konanie demokratických volieb. Niektoré kľúčové aspekty jeho legislatívy však nespĺňajú medzinárodné normy.
https://spravy.rtvs.sk/2022/04/volby-v-madarsku-obse/
Čo znamená štvrté víťazstvo Viktora Orbána pre Slovensko?
Dôsledky parlamentných volieb v Maďarsku možno zhrnúť do myšlienky, že očakávaný koniec populistického euroskepticizmu sa pod tlakom Putinových zločinov na Ukrajine nekoná. Spolu s výsledkami volieb v Srbsku platí skôr opak - režimy vedené Putinovými užitočnými idiotmi si ďalej upevňujú moc. Nejde len o zbabelý postoj Orbánovho režimu voči trpiacej Ukrajine, ktorý Maďarsko odlišuje od všetkých ostatných európskych krajín. Ak by Viktor Orbán vyhral po štvrtýkrát v situácii, že Putin nerozpútal vojnu, mohli by sme ľutovať ďalší posun Maďarska medzi autoritárske režimy. Európske vlády by možno dohodli vypnutie ďalšieho z množstva peňazovodov, ktoré Orbánov režim rozkráda v prospech vybraných klientov. Putinova agresia však mení všetko.
https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/622425-co-znamena-stvrte-vitazstvo-viktora-orbana-pre-slovensko
Voľby v Maďarsku sa neudiali v štandardnej demokracii
https://komentare.sme.sk/c/22876848/madarsko-orban-volby-2022-komentar.html
Voľby do Národného zhromaždenia
3. apríla 2022 - (tasr)
Dnes o 06.00 h otvorením volebných miestností sa v Maďarsku začali voľby do Národného zhromaždenia, ktoré sú deviatymi demokratickými voľbami po zmene režimu v roku 1990. Vyše 8,2 milióna oprávnených voličov rozhodne o osude 199 poslaneckých mandátov. Spolu s jednokolovými voľbami, v ktorých sú volebné miestnosti otvorené do 19.00 h, sa koná aj referendum v otázke ochrany detí pred propagandou LGBTI. O 199 poslaneckých mandátov sa uchádza blok strán vlády premiéra Viktora Orbána Fidesz-KDNP, proti ktorému stojí zoskupenie šiestich opozičných strán V jednote za Maďarsko, ktorého kandidátom na post premiéra je Péter Márki-Zay. Zoskupenie V jednote za Maďarsko tvoria strany Demokratická koalícia (DK), MSZP, Jobbik, Politika môže byť iná (LMP), Dialóg a Momentum. Z výsledkov prieskumu inštitútu Publicus (zverejnených deň pred voľbami) vyplýva, že v kategórii všetkých voličov by 35 percent Maďarov volilo Fidesz-KDNP a 33 percent zoskupenie V jednote za Maďarsko. V kategórii voličov s istými preferenciami je však podpora vládneho a opozičného subjektu v tomto poslednom prieskume pred voľbami v oboch prípadoch 47-percentná, pričom 28 percent respondentov deklarovalo, že je nerozhodnutých. Na straníckej kandidačnej listine figurujú ďalej strany Hnutie Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom), Strana maďarského dvojchvostého psa (MKKP), Megoldás Mozgalom, Normális Élet Pártja a strana IMA - A Mi Pártunk.
Chronológia demokratických parlamentných volieb v Maďarsku od roku 1990
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-cakaju-v-nedelu-deviate-par/623723-clanok.html
Výsledky žiackej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
https://www.uszz.sk/vysledky-ziackej-sutaze-preco-mam-rad-slovencinu-preco-mam-rad-slovensko
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
38/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/38-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid02dR3HghxEXhFzRfSoAwHHVasUPrAzJtxUExtzbU8ZaVFJg6XcuZZC4Wuov9C3WMnml
Príloha Ľudových novín - týždenníka Slovákov v Maďarsku (Lúč, 3/2022)
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/38-2022-priloha-b.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid02VuwtbH67uYFt5SiHSFQUZB6HkZSg4L7wH23UC3zd9xZFeeEeFqefZxJhrK9N34Qwl
37/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/37-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid02aQr3CLPoDyqpTTheivFccQUJYYkgVFRMjcszwjehGEcQFznMcdgEwtGDQu1mpoCKl
36/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/36-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid02SQUrbUWBEtBCpNzTuUKYPxJx3Z3n6u1uJ5gtNFqwJ4rnN7yMAkrA6GdKkGce2Hnbl
35/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/35-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid06zdYP3ShiVETaToSRYVWto99yvETnVCHz4T4JxQcitVt6oCBGZw353ovfM7kbPAAl
34/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/34-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid0NkHCK9idR6rcxELeKu49EEsa43GLaHqYfHNG8rhtTRuvTeGQ63aFKKaoqRfiEENcl
33/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/33-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid02vUU6oBBdVf1JQgpXFK4639PSy3MsqBvLE38HdkPLPSSD9zzUVMxaZ5ZDNrCbk9GSl
32/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/32-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid03v4UkLBUAQqXyQz8zYihdWJ3TafrzN1RMMeR3DvF48wfqWXdWfBfHBHKf2m7pXFql
31/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/31-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid02wZoEdpALEr1nP33j5RbkS5kFhNAfNUdrwejkcxPxULNPpzzzW3fc8egbrXgAfTa1l
30/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/30-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid048wVWvWQEUajNoe9tdwketp86DGVgbv5WFsPWg4q7xbkzw67XLTqpPwvKQYyh8Lyl
29/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/29-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid0q15spJYLG4nYREeLBjXzvSWnvpNVtQLkTt7DobWihaCKbPwcggTiCNSjzg4nfywvl
28/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/28-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid02aQGVD89Wa5EPF4TxVRMbGJ55DRQo3KSE9AJZYC9oADZCq8kkzmXa7gmkv5p9Sk6Kl
27/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/27-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid0xJ48YmMGA9u1ddKsHGhgXxjcdznwtSZLUfKyRHyv27XSvWpAEzm8BgvQUPT5wXzel
26/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/26-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid028vCy26w6BtRPsKTTuPQ78SMTfVWW8CnLG5JWJbUagkDfZHwuHeAghow8CGnAFqgEl
Príloha Ľudových novín - týždenníka Slovákov v Maďarsku (Lúč, 2/2022)
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/25-2022-priloha.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid0JaZYBLG4NVWmqk66PUeW2mAf7YmruHRrac9ULG3G6q8d69hWBM7ojgUXKMaCxZsdl
+ Archív:
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/08-2022-priloha.pdf
http://www.luno.hu/images/pdf/2021b/48-2021-priloha.pdf
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/38-2021-priloha.pdf
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/25-2021-priloha.pdf
http://www.luno.hu/images/pdf/2021/08-2021-priloha.pdf
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/45-2020-priloha.pdf
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/38-2020-priloha.pdf
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/25-2020-priloha.pdf
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/08-2020-priloha.pdf
http://www.luno.hu/images/pdf/2019b/47-2019-priloha.pdf
http://www.luno.hu/images/pdf/2019b/40-2019-priloha.pdf
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/25-2019-priloha.pdf
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/08-2019-priloha.pdf
http://www.luno.hu/images/pdf/2018/50-2018-priloha.pdf
http://www.luno.hu/images/pdf/2018/38-2018-priloha.pdf
http://www.luno.hu/images/pdf/2018/25-2018-priloha.pdf
http://www.luno.hu/images/pdf/2018/13-2018-priloha.pdf
http://www.luno.hu/images/pdf/2017e/48-207-priloha.pdf
http://www.luno.hu/images/pdf/2017e/36-2017-priloha.pdf
25/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/25-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid0tE365ZymZttZSFzKc7y2vU9CxHL1XUVDe6MKCeZgtQJF4FtD4jsUWa5KV9dcJ1TLl
24/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/24-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid02Ph4a7Ei6uUgXG9ojjbdQ66MkB33PxzZ1kcx6v64YCrxvpHz2M1KSdYEk1BMWfkYrl
23/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/23-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid02kWbRRnR9VV2Q1T1pTm6oX9DoCCfpzpTC6aspufCHBAbX5BR9UxiD6DuCFzJvZSbsl
22/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/22-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid02yAoufy6xXVKWy2vH9UVZAUg4ZtgZcZ3eVXxqXEV8zAswJnh5Tb74AQ5viBvqJSXcl
21/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/21-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid02HUSNUD2N5jp9z5tWZ1ciJt2LuDgZTnneMu7vXK6nhsXjJzayG3CS3Y2x65r69Qzul
20/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/20-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid02i6uJdzCabiPd5Y6g8TKxttcFCZ2vNiniSY7NEkSTzS9PoJHrXVow12Qx72jevTfWl
19/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/19-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid024z9pnzs8aX4g8FweC9Bpou3MihrFzPv7VJEr8y5ZnAhJUwDamkGk88sVbsPFx4ocl
18/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/18-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid0iWGTdajoS19AbKqMFt3B5FFSVQmmDk1b1eS5B4GjuxSZi9S5f4EjwR8tzB7NtksSl
17/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/17-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/400670045399018
16/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/16-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/395604975905525
15/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/15-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/390321893100500
14/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/14-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/385618163570873
13/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/13-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/380865900712766
12/2022
http://www.luno.hu/images/pdf/2022/12-2022.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/376073391192017
Historický kalendár
Prvý apríl
neoficiálny deň bláznov, šibalov a šibalstiev
https://www.aktuality.sk/clanok/130718/prvy-april-den-blaznov-a-zabavy/
Több magyarázat is van április 1. eredetére
https://mult-kor.hu/20140401_tobb_magyarazat_is_van_aprilis_1_eredetere
Április bolondja
https://cultura.hu/blog/aprilis-bolondja/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2766886306743661
1. apríla 1738
sa narodil v Kuklove historik a učenec šľachtického pôvodu, katolícky kňaz Juraj Papánek, autor prvých súvislých slovenských národných dejín „Historia Gentis Slavae“. Študoval na uhorských univerzitách v Budíne, Jágri, Pätkostolí, ako kňaz pôsobil na rôznych miestach medzi chorvátskymi a nemeckými osadníkmi. J. Papánek vo svojom hlavnom diele, ktoré ovplyvnilo nasledujúce generácie, Slovákom prisúdil veľkomoravskú aj cyrilometodskú tradíciu, bránil rovnoprávnosť Slovákov v Uhorsku, Slovensko považoval za pôvodné územie Slovanov a slovenčinu za pôvodnú „matku“ slovanských jazykov. Zomrel 11. apríla 1802 v obci Olasz (v Baranskej župe - na území dnešného Maďarska).
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4897769776988626
5. apríla 1931
sa narodil Corneliu Barborica (1931-2017), slovakista, aký nemal vo svete páru / Pre slovenskú kultúru bol ako dar z nebies
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/1389-zomrel-azda-najvai-slovakista-na-svete
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1575321019233535/?type=3&theater
5. apríla 1945
bol na slávnostnom zasadnutí čs. vlády vyhlásený Košický vládny program, vypracovaný a presadený moskovským vedením KSČ, ktorý na dlhé roky výrazne ovplyvnil ústavné zákony povojnového Československa.
http://www.vtedy.sk/kosice-kosicky-vladny-program-prijatie-1945
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1220114461420861/?type=3&theater
7. apríla 1936
Narodila sa svetoznáma reprezentantka kovačického insitného umenia Alžbeta Čížiková.
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/595-zostala-verna-sebe-a-slovenskej-tradicii
„Maľovanie pre mňa veľa znamená, lebo pri ňom cítim uvoľnenie a potešenie. Keď zasadám za stojan a začínam tvoriť, všetky moje trápenia zostávajú bokom...“ - Zostala verná sebe a slovenskej tradícii
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/9082-osemdesiatnicka-alzbeta-cizikova
https://www.facebook.com/oslovma/posts/376068584525831
8. apríla 1873
V Banskej Bystrici začal vychádzať časopis Svornosť, hlásajúci asimiláciu Slovákov. Časopis vyvíjal kampaň v duchu uhorského vlastenectva v súlade s koncepciou uhorského (maďarského) politického národa. Redigoval ho Karol Kubáni.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/751349871630658/?type=1
8. apríla 1912
Narodil sa v Poluvsí pri Žiline vojak, účastník protifašistického odboja, spoluúčastník atentátu na Reinharda Heydricha Jozef Gabčík. Zomrel (zastrelil sa pri prestrelke posledným nábojom) 18. 6. 1942. - Spomienka na Jozefa Gabčíka:
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/779-atentat-spomienka-na-jozefa-gabika
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/751355178296794/?type=1
8. apríla 1932
Narodil sa maďarský historik a politik József Antall, ktorý sa ako maďarský premiér podpísal spolu s hlavami štátov Václavom Havlom (ČSFR) a Lechom Walesom (Poľsko) pod vznik Vyšehradskej trojky 16. 2. 1991, ktorá sa po rozdelení ČSFR zmenila na Vyšehradskú štvorku. Zomrel 12. 12. 1993.
https://www.teraz.sk/magazin/pred-90-rokmi-sa-narodil-j-antall-prv/625049-clanok.html
J. Antall sa k politickým oponentom nesprával ako k nepriateľom
http://www.teraz.sk/magazin/pred-85-rokmi-sa-narodil-madarsky-hist/253334-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/751351894963789/?type=1
9. apríla 1921
Narodil sa v Slovenskom Mederi (dnes Palárikovo) katolícky kňaz, básnik, prekladateľ a literárny kritik Karol Strmeň (vl. menom Karol Bekéni), spoluzakladateľ Slovenského inštitútu v Clevelande, ktorý patril do druhej vlny Katolíckej moderny. Zomrel 15. 10. 1994 (uvádza sa aj 16. a 21. október).
http://sk.wikipedia.org/wiki/Karol_Strme%C5%88
Mozaika z biografie Karola Strmeňa
http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Zborniky/Biograficke_studie/28/bs28_101_106.pdf
Básnická tvorba Karola Strmeňa
http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Zborniky/Biograficke_studie/28/bs28_107_111.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/377535007712522
10. apríla 1941
sa narodil básnik, prekladateľ, redaktor, publicista a pedagóg Alexander Kormoš (Zomrel 10. marca 2020) / Plamene jazyka na pevných morálnych základoch -
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura/1037-alexander-kormos-1941-2020-nasa-ikonicka-osobnost
Krása pravdy a pravda krásy -
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/186-archiv-literatura/512-a-kormo-ospevuje-krasu-pravdy-a-pravdu-krasy
Video: https://nava.hu/id/1413448/?fbclid=IwAR2hRkdJk8mLlSLqLWb-BtIYVFv-ELfPueL5B27vM3FY2DTwCN1W8qWbudU#
https://www.facebook.com/oslovma/posts/377789034353786
11. apríla
V Maďarsku od roku 1964 oslavujeme 11. apríla, na deň narodenia významného básnika Attilu Józsefa, Deň poézie. Prehliadku tvorby slovenských poetov v Maďarsku prinášame z Ľudových novín.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/378398157626207
11. apríla 1905
narodil sa jeden z najvýznamnejších maďarských básnikov Attila József. Jeho narodeniny sú v Maďarsku každoročným sviatkom poézie. Preklady básní A. Józsefa do slovenčiny:
http://www.babelmatrix.org/works/hu-sk/J%C3%B3zsef_Attila-1905
Nagyon fáj / Veľmi bolí (Latinovits Zoltán) - https://www.youtube.com/watch?v=pW6sg-BCxOA
Hobo Blues Band: A Hetedik - https://www.youtube.com/watch?v=_yE7z9dMBo0
1905. április 11-én született József Attila, a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja.
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Attila
https://www.facebook.com/oslovma/posts/378395817626441
11. apríla 1900
sa narodil svetoznámy rodák z Košíc Sándor Márai
https://www.teraz.sk/kultura/svetoznamy-sandor-marai-rodak-z-ko/459515-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/378394507626572
12. apríla
A Felvidékről kitelepítettek emléknapja: https://hu.wikipedia.org/wiki/A_Felvid%C3%A9kr%C5%91l_kitelep%C3%ADtettek_eml%C3%A9knapja
https://www.facebook.com/oslovma/posts/937503696348607
Naše ročenky na prezentácii v Bratislave
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3811317975633817
12. apríla 1815
sa narodil v Bratislave archeológ, historik umenia, prírodovedec a cirkevný hodnostár Florián František Rómer.
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/225/florian-frantisek-romer
Učenec, pedagóg, kňaz
https://bratislavskerozky.sk/ucenec-pedagog-knaz-nasli-sme-strateny-portret-presporskeho-archeologa-floriana-romera/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/929281640504146/?type=3&theater
13. apríla 1947
prišiel prvý transport Slovákov z Maďarska (z obce Pitvaroš) do železničnej stanice Sereď / Výmena obyvateľov medzi Slovenskom a Maďarskom.
https://www.youtube.com/watch?v=gDHx7YfEUs8
https://www.facebook.com/oslovma/posts/380086704124019
14. apríla 1849
na Dobrej Vode zomrel katolícky kňaz, teológ, národný buditeľ, bernolákovský básnik a prekladateľ Ján Hollý. - Narodil sa 24. marca 1785 v Borskom Mikuláši.
http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=1722
http://zlatyfond.sme.sk/autor/97/Jan-Holly
https://www.facebook.com/oslovma/posts/380834887382534
Kvetná nedeľa
pripomína slávnostný príchod Ježiša do Jeruzalema, otvára najdôležitejší cirkevný týždeň v roku, známy pod názvami Veľký, Svätý, Pašiový a v evanjelickej cirkvi i Tichý týždeň.
https://domov.sme.sk/c/2666622/kvetna-nedela-je-poslednou-postnou-nedelou.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/378171167648906
Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide...
http://www.vtedy.sk/fasiangy-turice,-velka-noc-ide
https://www.facebook.com/oslovma/posts/378378860961470
Pilisszentléleki húsvéti hagyományok
https://www.facebook.com/oslovma/posts/378381414294548
Anketa - Zachovávate ešte vo vašej rodine, osade slovenské veľkonočné zvyky?
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/24847-ankvenoc
https://www.facebook.com/oslovma/posts/378384774294212
Video: Pilisszentkereszt - Mlynky - 2019 - Húsvét (Nagypéntek)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/380838630715493
Ako predísť tráviacim ťažkostiam na Veľkú noc?
https://www.facebook.com/oslovma/posts/380842337381789
Veľký piatok
Kresťania spomínajú na deň smrti Ježiša Krista
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3782781411820807
Zmŕtvychvstanie Ježiša je najväčším kresťanským sviatkom
http://www.teraz.sk/tag/velka-noc
https://www.facebook.com/SlovenskySvet/posts/155127865974081
https://www.facebook.com/oslovma/posts/382520213880668
Veľkonočná nedeľa (Zmŕtvychvstanie Pána)
Najväčšia slávnosť kresťanského cirkevného roka, v ktorej sa oslavuje Kristovo vzkriesenie a víťazstvo nad smrťou.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zm%C5%95tvychvstanie_P%C3%A1na
Ľudia prinášali do kostola rôzne jedlá, aby ich tam kňaz posvätil.
https://tradicie.praveslovenske.sk/velkonocna-nedela/
Kristovo zmŕtvychvstanie - Podstata kresťanstva
https://www.teraz.sk/slovensko/velkonocne-sviatky-vystihuju-podstat/538708-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/382528657213157
Veľkonočný pondelok
https://www.facebook.com/oslovma/posts/383619773770712
Zoltán Bárkányi Valkán: Húsvéti locsolkodás
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/190-archiv-magyarul/988-zoltan-barkanyi-valkan-husveti-locsolkodas
https://www.facebook.com/oslovma/posts/383622813770408
17. apríla 1919
zomrel vo Viedni maliar Ladislav Medňanský (Mednyánszky) - Najzáhadnejšia postava uhorského maliarstva - Z Beckova do veľkej Európy - Keď sú Strážky milšie ako Montmartre - S maliarskou paletou do svetovej vojny
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/755-najzahadnejia-postava-uhorskeho-maliarstva
https://www.facebook.com/oslovma/posts/382537707212252
17. apríla 2021
zomrela slovenská evanjelická farárka v Sarvaši Alžbeta Nobiková
http://www.oslovma.hu/Archiv/Nobikova.pdf
Neúnavná a za slovenskosť zapálená farárka
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/834-polstoroie-v-slube-naich-slovenskch-evanjelikov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/382906650508691
18. apríla 2011
Maďarský parlament prijal novú ústavu, ktorá vyvolala negatívne reakcie doma aj v zahraničí. Z množstva kontroverzných častí najnegatívnejší ohlas v zahraničí vyvolalo uzákonenie volebného práva pre zahraničných Maďarov. Kritici tiež argumentovali, že nová ústava posilnila moc premiéra krajiny a jeho Maďarského občianskeho zväzu - Fidesz.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/756099351155710/?type=1
19. apríla 2020
zomrela knihovníčka a prekladateľka detskej literatúry, békeščabianska rodáčka Mária Sztaneková.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/384232907042732
20. apríla 1742
Narodil sa v Alberti (Albertirsa, Maďarsko) spisovateľ, pokrokový pedagóg, osvietenský hospodársky reformátor, publicista a organizátor poľnohospodárskeho školstva v Uhorsku Samuel Tešedík, zakladateľ prvej poľnohospodárskej školy v Uhorsku (v Sarvaši). Zomrel 27. 12. 1820.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/737-samuel-teedik-pretvaral-dobu-a-ivot-ronika
https://www.facebook.com/oslovma/posts/384929843639705
21. apríla 1893
zomrel v Opatiji (Chorvátsko) Ľudovít Markušovský, rodák z tatranskej Štrby, lekár, univerzitný profesor, vynálezca nosného zrkadielka, autor mnohých publikácií, jeden z prvých organizátorov moderného zdravotníctva v strednej Európe, vládny radca pre zdravotníctvo.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/385377063594983
21. apríla
Deň materskej škôlky / Viaže sa ku dňu narodenia nemeckého pedagóga Friedricha Wilhelma Augusta Fröbela, tvorcu systému predškolskej výchovy založenej na detskej hre. Fröbel založil ako prvý materské škôlky (Kindergarten). Tie sa v druhej polovici 19. storočia rozšírili po celom Nemecku. Jeho vplyv sa neskôr prejavil v predškolských výchovných inštitúciách v Európe i Amerike.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3836887399743541
22. apríl
Svetový deň Zeme patrí medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme. Vo svete ho slávia milióny ľudí - Čistenie miest, prírody a vodných tokov
http://www.teraz.sk/magazin/svetovy-den-zeme/43853-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3838909432874671
22. apríla 1922
Narodil sa 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. - Zomrel 21. marca 2013
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/983-jozef-majni-72-rokov-spieval-slovenske-paie
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3838913502874264
23. apríla 1852
sa narodil v Beckove maliar Ladislav Medňanský (Mednyánszky). - Krajinár európskeho významu, ktorý mal ateliér aj na parížskom Montmartri a neskôr vo Viedni. Jeho krajinárske maľby sa vyznačujú melanchóliou či nostalgiou a majstrovským zachytením svetla (napr. Mesačná krajina s jazdcom, Riečna krajina s rybárom, Belianske Tatry). Zomrel 17. 4. 1919.
http://www.oslovma.hu/index.php/en/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/755-najzahadnejia-postava-uhorskeho-maliarstva
https://www.facebook.com/oslovma/posts/386938530105503
23. apríla
Svetový deň kníh a autorských práv
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura/749-svetov-de-knihy-a-autorskch-prav
26. apríla: Svetový deň duševného vlastníctva
https://itlib.cvtisr.sk/clanky/clanek987/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/386941600105196
27. apríla 1822
sa narodil v Rakovej katolícky kňaz, dramatik a novinár Ján Palárik, autor hier Inkognito, Drotár či Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. Zomrel 7. 12. 1870.
http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Pal%C3%A1rik
Zo študentských rokov Jána Palárika
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/742-zo-tudentskch-rokov-jana-palarika
Kompletné dielo Jána Palárika dostupné na stiahnutie:
http://zlatyfond.sme.sk/autor/1/Jan-Palarik
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/760440524054926/?type=1
29. apríla
Medzinárodný deň tanca
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/410470729051909/?type=3&theater
1. mája
Sviatok práce - Deň medzinárodnej solidarity pracujúcich. Rozhodol o ňom ustanovujúci kongres 2. internacionály 21. 7. 1889 v Paríži na pamiatku štrajku robotníkov v americkom Chicagu z roku 1886.
http://domarada.webnode.sk/news/preco-oslavujeme-1-maj/
Sviatok práce vo svete. Ako ho oslavujú iné národy?
http://karierainfo.zoznam.sk/cl/1000156/1394159/Sviatok-prace-vo-svete--Ako-ho-oslavuju-ine-narody-
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1248938558538451/?type=3&theater
Nech žije! - (Retro) Svet okolo nás - 1. a 9. máj
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia/1007-nech-ije-retro-svet-okolo-nas-1-a-9-maj
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1248940121871628
RetroSoc
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.568326666599647&type=3
1. mája 1838
v Békešskej Čabe sa narodil Michal Žilinský, významný uhorský historik, politik, autor životopisov, monografií a štúdií z cirkevných aj všeobecných dejín, spolupracovník Slovenských novín a „prouhorského“ časopisu Vlasť a svet
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1139-rozporuplna-osobnos-m-ilinsk-1838-1925
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1248927248539582
2. mája 1994
Veľvyslanec Maďarskej republiky predložil Medzinárodnému súdnemu dvoru v Haagu žalobný spis v súvislosti so sporom okolo sústavy vodných diel na Dunaji.
Dôvody odporu Maďarska k vodnému dielu
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/871-dvody-odporu-maarska-k-vodnemu-dielu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/393168486149174
3. mája
Svetový deň slobody tlače / A sajtószabadság világnapja - https://hu.wikipedia.org/wiki/A_sajtószabadság_világnapja / Vyhlásený bol v roku 1993, viaže sa na udalosť z 3. 5. 1991, keď bola prijatá Windhoekská deklarácia o podpore nezávislej a pluralitnej africkej tlače. - http://www.24hod.sk/den-slobody-tlace-pripomina-prekazky-prava-peniaze-a-sudy-cl228371.html / A sajtószabadság nemzetközi napja - https://helsinkifigyelo.blog.hu/2017/05/03/majus_3_a_sajtoszabadsag_nemzetkozi_napja
https://www.facebook.com/oslovma/posts/393484016117621
4. mája 1919
zomrel Milan Rastislav Štefánik - astronóm, fotograf, vojenský letec, brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, diplomat a politik, ktorý patrí medzi najväčšie osobnosti slovenských dejín.
https://www.teraz.sk/search?q=%C5%A0tef%C3%A1nik
Mladé letá v Sarvaši
http://www.szlovak-szarvas.edu.hu/regi/kutat2.html
A legnagyobb (és legkevésbé ismert) szlovák
https://www.ludovika.hu/blogok/horizontokblog/2021/05/04/milan-rastislav-stefanik-a-legnagyobb-es-legkevesbe-ismert-szlovak/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/394213049378051
8. mája 1906
Parlamentné voľby v Uhorsku sa skončili najväčším volebným úspechom slovenských národných kandidátov od roku 1848. Zvolených bolo sedem poslancov.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2853358971429727
8. a 9. máj
Dni spomienok a zmierenia na počesť všetkých, ktorí zomreli v čase druhej svetovej vojny.
https://www.teraz.sk/import/europa-si-pripomina-oslobodenie-8-maja/83405-clanok.html
Víťazstvo nad fašizmom, ukončenie druhej svetovej vojny v Európe (1945)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_svetov%C3%A1_vojna
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2853395228092768
9. mája 1924
sa narodil insitný maliar Martin Jonáš z Kovačice, popredný predstaviteľ výtvarného umenia vojvodinských Slovákov. Svojimi obrazmi sa predstavil na vyše troch stovkách výstav v takmer 50 štátoch piatich kontinentov.
https://www.teraz.sk/kultura/martin-jonas-profil-vyrocie/83668-clanok.html
Z tvorby: http://www.babka.rs/sk/index.php/autori/13-authors/36-martin-jonas
https://www.facebook.com/oslovma/posts/398747358924620
10. mája 1848
v Liptovskom Mikuláši sa zišli predstavitelia mladej revolučnej generácie slovenských vlastencov a prijali národný politický manifest, ktorý sa do národných dejín zapísal ako Žiadosti slovenského národa alebo aj Mikulášske žiadosti.
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiadosti_slovensk%C3%A9ho_n%C3%A1roda
Celoštátne oslavy 100. výročia
https://www.vtedy.sk/ziadosti-slovenskeho-naroda-liptovsky-mikulas
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2873099402789017
11. mája 2017
zomrel Corneliu Barborica - prekladateľ, literárny vedec a historik, autor prvých dejín slovenskej literatúry, ktoré napísal zahraničný literát. / Slovakista, aký nemal vo svete páru / Pre slovenskú kultúru bol ako dar z nebies
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/1389-zomrel-azda-najvai-slovakista-na-svete
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1266990803399893/?type=3&theater
11. mája 1937
Zomrel hudobný skladateľ a pedagóg Viliam Figuš-Bystrý, autor prvej slovenskej národnej opery Detvan, ktorej libreto napísal Emil Boleslav Lukáč. Narodil sa 28. februára 1875 v Banskej Bystrici.
Hudobný skladateľ Viliam Figuš-Bystrý začínal v Pilíši
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/851-hudobn-skladate-viliam-figu-bystr-zainal-v-pilii
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/765827433516235/?type=3&theater
13. mája 2008
Zomrel národnostný politik a diplomat Juraj Bielik
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/1365-vznamna-osobnos-slovakov-v-maarsku-juraj-bielik-1926-2008
Z Békešskej Čaby do Budapešti, Bratislavy a Prahy - Antifašistický front Slovanov / Zväz Slovanov v Maďarsku / Zväz demokratických Slovákov v Maďarsku - „Robili sme čo sa dalo, často aj napriek zákazom...”
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1009744329124543
14. mája 2016
zomrel slovenský učiteľ, novinár, fotograf a aktivista Slovákov v Maďarsku František Zelman (1933-2016), autor knihy fotografií Naši predkovia.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1263367007095606/?type=3&theater
17. mája 1860
sa narodil spisovateľ a lekár Martin Kukučín (vlastným menom Matej Bencúr)
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/551624-pred-160-rokmi-sa-narodil-martin-kukucin/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2882817281817229
19. mája 1465
Uhorský kráľ Matej Korvín založil Academiu Istropolitanu, najstaršiu univerzitu na území dnešného Slovenska. Svoju činnosť začala o dva roky neskôr. Dnes je budova sídlom Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave.
http://www.acadistr.sk/prva-univerzita-na-uzemi-slovenska
https://www.facebook.com/oslovma/posts/768942919871353
21. mája 1943
sa narodila PhDr. Ľubica Bartalská, slovenská historička a vedecká pracovníčka, ktorá celý svoj život venovala vedeckému výskumu orientovaného na zahraničných Slovákov.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3409713749127577
22. mája 1879
Uhorský kráľ František Jozef I. podpísal zákon o povinnej výučbe maďarčiny na ľudových školách a povinnosti učiteľov ovládať maďarský jazyk slovom i písmom. Bol to začiatok maďarizácie ľudového školstva.
Národnostná otázka v mnohonárodnostnom Rakúsku-Uhorsku, proces maďarizácie
https://oskole.detiamy.sk/clanok/narodnostna-otazka-v-mnohonarodnostnom-rakusku-uhorsku-proces-madarizacie
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/770923859673259/?type=1
24. mája 1912
sa narodil v Banskej Štiavnici dvorný fotograf Beatles Dežo Hoffmann
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/191/dezo-hoffmann-dvorny-fotograf-beatles-zomrel-pred-30-rokmi-v-londyne
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1271194449646195
27. mája 1942
Slovenský príslušník československého vojska vo Veľkej Británii Jozef Gabčík spolu s českým výsadkárom Janom Kubišom spáchali v Prahe atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha.
Nenechajme spomienku na Jozefa Gabčíka umrieť
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/779-atentat-spomienka-na-jozefa-gabika
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3940294836069463
27. mája 1951
Narodila sa v Detve predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku, folkloristka, kultúrna pracovníčka Ruženka Egyedová Baráneková.
https://www.slovenskezahranicie.sk/2015/01/01/ruzenka-egyedova-baranekova
Tvrdohlavá Detvianka
https://www.facebook.com/oslovma/posts/515545228544458
https://www.facebook.com/oslovma/posts/772367436195568
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3940231479409132
28. mája 1939
sa narodil svetoznámy slovenský fotograf Ladislav Bielik
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Bielik
Reportér pasívneho odporu
https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/480724-reporter-pasivneho-odporu/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3758158454283103
28. mája 1910
Zomrel v Budapešti spisovateľ a publicista Kálmán Mikszáth / Právom náleží aj Slovákom / Významný maďarský spisovateľ so slovenskými evanjelickými koreňmi - Sklabinský rodák, strojca pamätníka statočným Polovcom a slovenským kmotrom.
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/778-kalman-mikszath-pravom-nalei-aj-slovakom
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/590601557705491/?type=3&theater
29. mája 1925
sa narodil Ján Sirácky (1925-1998) - Historik, prekladateľ, priekopník v organizovaní kultúrnych stykov so zahraničnými Slovákmi.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1285-historik-slovenskeho-vysahovalectva
https://www.facebook.com/oslovma/posts/745341945564784
29. mája 1956
sa narodil slovenský pedagóg a aktivista, dlhoročný predseda Čabianskej organizácie Slovákov Michal Lásik
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3951054971660116
1. júna
deti na celom svete oslávia svoj deň / Tradícia MDD siaha do roku 1925 / Niektoré štáty oslavujú v iný deň, v Maďarsku je to posledná májová nedeľa.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/423240047774977
2. júna 1907
Rakúsky cisár a uhorský kráľ František Jozef I. podpísal tzv. Apponyiho školské zákony, ktoré viedli k prehĺbeniu maďarizácie v školstve. - Lex Apponyi sú články 26 a 27 uhorského zákonníka z roku 1907. Sú pomenované podľa ministra školstva Alberta Apponyiho, ktorý ich vypracoval a predložil uhorskému snemu na schválenie. Článok 26 sa týkal štátnych ľudových škôl, článok 27 obecných a cirkevných ľudových škôl. Hlavným cieľom zákona bola intenzifikácia rečovej aj duchovnej maďarizácie nemaďarských žiakov, zabezpečenie pôsobenia učiteľov v duchu veľkomaďarskej štátnej idey ich hmotnou stimuláciou a tvrdými disciplinárnymi opatreniami. Na Slovensku sa v dôsledku zákona mala slovenčine venovať jedna hodina týždenne, inak mala byť vyučovacím jazykom maďarčina.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/775876695844642
4. júna 1920
Mocnosti Dohody (Veľká Británia, USA, Francúzsko a Taliansko) a predstavitelia Maďarska podpísali v paláci Grand Trianon vo Versailles Trianonskú mierovú zmluvu, ktorá potvrdila rozpad Rakúska-Uhorska a stanovila hranice nástupníckych štátov vrátane Maďarska.
Maďarsko-slovenská diskusia o Trianone
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/722-maarsko-slovenska-diskusia-o-trianone
Deň, keď Maďari zatvorili obchody a maďarskí úradníci nepracovali, Slováci oslavovali
http://www.aktuality.sk/clanok/277124/den-ked-madari-zatvorili-obchody-a-madarski-uradnici-nepracovali-slovaci-oslavovali/
Trianonská problematika a (česko-)slovenské učebnice dejepisu
http://madari.sk/publikacie/trianonska-problematika-a-cesko-slovenske-ucebnice-dejepisu-1-cast
https://www.facebook.com/oslovma/posts/959405114158465
Dopad Trianonskej mierovej zmluvy na Slovákov v Maďarsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/164-historia1/1474-dopad-trianonu-na-slovakov-v-madarsku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2930287413736882
7. júna 1861
Pamätný deň SR - Výročie Memoranda národa slovenského - Programový dokument vychádzajúci z požiadaviek slovenského národa, ktorý bol schválený a vyhlásený 6. a 7. júna roku 1861 v Turčianskom sv. Martine. Autorom memoranda bol Štefan Marko Daxner a jeho cieľom bolo uznanie osobitostí slovenského národa a návrh na rovnoprávne postavenie Slovákov v Uhorsku.
http://referaty.aktuality.sk/memorandum-slovenskeho-naroda-maturitna-otazka/referat-26795#
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1286506714781635
17. júna 2018
v Starej Pazove zomrel redaktor týždenníka vojvodinských Slovákov Hlas ľudu Oto Filip.
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/10278-za-otom-filipom-skvelym-publicistom-a-fotografom-vzacnym-clovekom
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1647977261967910
Tretia júnová nedeľa
Deň otcov - https://sk.wikipedia.org/wiki/De%C5%88_otcov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4003985103033769
18. júna 1840
Narodil sa v Ratkovej evanjelický kňaz, spisovateľ a prekladateľ Daniel Bachát - V kruhu slovenských evanjelikov v Pešti pôsobil tridsaťtri rokov - Zomrel 13. 4. 1906 v Budapešti
http://zlatyfond.sme.sk/autor/230/Daniel-Bachat
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/836-slovenski-evanjelici-v-budapeti-vera-a-dnes
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/432009596898022/?type=3&theater
18. júna 1942
Zomrel v Prahe (zastrelil sa pri prestrelke posledným nábojom) vojak, účastník protifašistického odboja, spoluúčastník atentátu na Reinharda Heydricha Jozef Gabčík. Narodil sa 8. 4. 1912 v Poluvsí pri Žiline.
Atentát - Spomienka na Jozefa Gabčíka
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/779-atentat-spomienka-na-jozefa-gabika
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/600960903336223/?type=1&theater
19. júna 1871
sa narodil v Hronci športovec Alojz Sokol (Szokolyi) - Zúčastnil sa na prvých olympijských hrách nového veku 1896 v gréckych Aténach. / Významná osobnosť uhorskej a slovenskej atletiky:
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/17/alojz-sokol
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1650429651722671/?type=3&theater
21. júna
Letný slnovrat / Najdlhší deň v roku - https://sk.wikipedia.org/wiki/Slnovrat_(astron%C3%B3mia) / https://www.teraz.sk/magazin/letny-slnovrat-jun/88662-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2976912799074343
24. júna 1938
Narodil sa v Mlynkoch básnik, publicista, prekladateľ, organizátor slovenského literárneho života v Maďarsku Gregor Papuček
O pevných koreňoch, živých výhonkoch a umieraní slov
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1042-o-pevnch-koreoch-ivch-vhonkoch-a-umierani-slov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/970993026333007
25. júna 1855
sa narodil v Skalici matematik a pedagóg Ladislav Fodor (pôv. Majerhofer), autor celého radu stredoškolských a vysokoškolských učebníc geometrie. Zomrel 17. augusta 1924 v Šoprone.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Fodor
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/787041928061452/?type=3&theater
3. júla 1864
Narodil sa národný pracovník, publicista a popularizátor prírodných vied Ján Alojz Wagner / V slovenských novinách a kalendároch uverejňoval články hlavne z astronómie a meteorológie. Vydával prvý slovenský populárno-vedecký časopis Svet s cieľom „otvoriť aj národu tatranskému svet vedecký“.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia/1129-k-150-vroiu-narodenia-jana-alojza-wagnera
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1672449876187315/?type=3
3. júla 1933
sa narodila učiteľka, krajanská pracovníčka, neúnavná organizátorka slovenských akcií v Békešskej Čabe Alžbeta Ančinová, rodená Paliková (1933-2016).
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3012787102153579
4. júla 1845
v Chminianskej Novej Vsi sa narodil svetový maliar zo Šariša Pál Szinyei Merse. Maliarstvo študoval na Akadémii v Mníchove, patril k priekopníkom impresionizmu v Uhorsku. Angažoval sa aj politicky, bol zvolený do parlamentu, kde sa usiloval o modernizáciu vzdelávania.
www.oslovma.hu/XXX/szinyeip.jpg
Priekopník impresionizmu tvoril v Jarovniciach
https://presov.korzar.sme.sk/c/7703286/priekopnik-impresionizmu-szinyei-merse-pal-tvoril-v-jarovniciach.html
Jediný portrét svetového maliara, šľachtica Pavla Szinyei Merse v kaštieli Fričovce:
http://linwillauthentictravel.blogspot.hu/2010/10/jediny-portret-svetoveho-maliara.html
Szinyei Merse Pál - http://hu.wikipedia.org/wiki/Szinyei_Merse_Pál
https://www.facebook.com/oslovma/posts/742848725814106
5. júla 1853
Narodil sa v Sabinove maliar a lekárnik Csontváry Kosztka Tivadar (Teodor Kostka).
Patrí (aj) Slovensku
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1315-csontvary-kosztka-tivadar-patri-aj-slovensku
Nepopieral svoj slovenský pôvod, Slováci by sa mali k nemu hlásiť oveľa viac. Otec ho v detstve viackrát poslal k vzdialeným príbuzným na Dolnú Zem, aby sa naučil poriadne po maďarsky.
http://madari.sk/magazin/tema-mesiaca/sialenec-alebo-genius
Bol jedným z najoriginálnejších maliarov slávnej epochy prelomu 19. a 20. storočia. Zvykne sa označovať aj za priekopníka expresionizmu, či post expresionizmu. Jeho obraz Jazdci na morskom pobreží sa dostal na svetovej výstave EXPO 1958 v Bruseli medzi 50 veľdiel svetovej výtvarnej moderny. Zomrel 20. 6. 1919.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/836788346420143
5. júla
Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cyril_a_Metod
Vierozvestovia Cyril a Metod prišli v lete v roku 863 na pozvanie kniežaťa Rastislava na územie Veľkej Moravy.
http://www.zivotopisysvatych.sk/cyril-a-metod/
Pamätník sv. Cyrila a Metoda v Blatnohrade
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia/952-pamatnik-sv-cyrila-a-metoda-v-blatnohrade
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/977435905688719/?type=3&theater
5. júla
Pamätný deň zahraničných Slovákov
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/2991672090931747/
10. júla 2014
Zomrel významný slovenský aktivista v Maďarsku, dlhoročný starosta obce Mlynky (Pilisszentkereszt) a zakladajúci predseda Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov Jozef Havelka (1948-2014). Bol aj poslancom Slovenskej samosprávy v Mlynkoch a Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1203-nahle-nas-navdy-opustil-jozef-havelka-1948-2014
In memoriam Jozef Havelka (Fotogaléria):
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.612406262191687.1073741905.147596498672668&type=3
https://www.facebook.com/oslovma/posts/794101860688792
13. júla 1960
Zomrel popredný slovenský spisovateľ, autor kníh pre deti a redaktor Jozef Cíger-Hronský, správca Matice slovenskej a jeden zo zakladateľov Zahraničnej Matice slovenskej. Bol prenasledovaný za národné postoje a hneď po 2. svetovej vojne emigroval do Argentíny. Medzi jeho najznámejšie diela patria román Jozef Mak a knihy pre deti Smelý zajko alebo Budkáčik a Dubkáčik. Narodil sa 23. februára 1896 vo Zvolene.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_C%C3%ADger-Hronsk%C3%BD
Jozef Mak / Egy milliók közül
http://www.magyarulbabelben.net/works/sk/Hronsk%C3%BD,_Jozef_C%C3%ADger_/Jozef_Mak/hu/4130-Egy_milli%C3%B3k_k%C3%B6z%C3%BCl
https://www.facebook.com/oslovma/posts/982822241816752
14. júla 2015
zomrel významný etnograf Slovákov v Maďarsku Ondrej Krupa. Po maturite v Slovenskom Komlóši študoval na Pedagogickej fakulte v Segedíne, kde získal aj doktorát. Usadil sa v Békešskej Čabe. Tu sa venoval zberateľskej, osvetovej, výskumnej a publikačnej práci.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3043580599074229
14. júla 2012
zomrel slovenský aktivista, pedagóg, literát, knihovník a bádateľ minulosti Čívu Štefan Bendúr
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura/820-odiiel-tefan-bendur-ivot-hrou-boh-s-tebou
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3043629435736012
21. júla 1880
v obci Košariská na myjavských kopaniciach sa narodil Milan Rastislav Štefánik - astronóm, fotograf, vojenský letec, brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, diplomat a politik, ktorý patrí medzi najväčšie osobnosti slovenských dejín.
https://www.teraz.sk/search?q=%C5%A0tef%C3%A1nik
Mladé letá v Sarvaši
http://www.szlovak-szarvas.sulinet.hu/regi/kutat2.html
Politikus, diplomata és csillagász, a szlovák történelem jelentős alakja:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Milan_Rastislav_%C5%A0tef%C3%A1nik
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3069429563155999
25. júla 2020
odhalili pamätnú tabuľu básnikovi, prekladateľovi, hudobníkovi a redaktorovi-novinárovi, významnej osobnosti Slovákov v Maďarsku Alexandrovi Kormošovi, po ktorom pomenovali miestnu obecnú knižnicu.
- http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1/1037-alexander-kormos-1941-2020-nasa-ikonicka-osobnost / „Uteká na bus, a hvízdá voláku pesničku...“ -
http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-kultura/28952-pocta-alexandrovi-kormo-ovi
25. júla 1951
zomrel škótsky spisovateľ, novinár a historik Robert William Seton-Watson, ktorý okrem iného informoval európsku verejnosť aj o útlaku Slovákov v Uhorsku. - https://sk.wikipedia.org/wiki/Robert_William_Seton-Watson / Bojovník za národné práva Slovákov - http://www.oslovma.hu/XXX/WatsonVD.pdf
25. júla 1927
zomrel ostrihomský arcibiskup, kardinál, ale aj publicista a verejný pracovník Ján Černoch, ktorý korunoval posledného uhorského kráľa Karola IV. Habsburského. Narodil sa 18. apríla 1852 v Skalici. - http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_%C4%8Cernoch - A történelmi Magyarország utolsó hercegprímása - http://hu.wikipedia.org/wiki/Csernoch_J%C3%A1nos
26. júla 2016
zomrel národnostný politik, trojjazyčný básnik Gabriel Hattinger-Klebaško (1958-2016)
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1005296709569305
Ruszin üstökös - Hattinger-Klebaško Gáborra emlékezünk
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/190-archiv-magyarul-archiv-magyarul/1364-in-memoriam-hattinger-klebasko-gabor
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1005389249560051
27. júla 1775
Narodila sa v Bratislave zakladateľka materských a dievčenských škôl, grófka Mária Terézia Brunšviková (Brunswicková), ktorá otvorila v Budíne prvú detskú opatrovňu v monarchii a jej zásluhou vznikla aj prvá dievčenská priemyselná škola v Uhorsku. Často sa zdržiavala v Dolnej Krupej a priatelila sa napríklad s nemeckým hudobným skladateľom Ludwigom van Beethovenom. Zomrela 17. 9. 1861.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/801636379935340/?type=1
28. júla 1914
Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Srbsku, čím sa začala prvá svetová vojna. Vojna sa skončila 7. 11. 1918, keď bola nariadená všeobecná demobilizácia rakúsko-uhorských armád.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prv%C3%A1_svetov%C3%A1_vojna
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1342673219164984/?type=3&theater
28. júla 1883
v Pivnici v Báčke sa narodil spisovateľ Samuel Činčurák
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia/1211-s-inurak-naboensk-spisovate-z-pivnice
Denníky slovenského vojaka z prvej svetovej
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/1366-denniky-slovenskeho-vojaka-z-prvej-svetovej
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4108132012619077
28. júla 1849
Uhorský parlament v Segedíne prijal národnostný zákon, ktorý zaručoval jazykové práva nemaďarským národom v nižších úradoch, na súdoch a na školách. Prijal aj zákon o emancipácii Židov.
1849. július 28. - A magyar nemzetgyűlés Szegeden elfogadja a nemzetiségi törvényt
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1849_julius_28_a_magyar_nemzetgyules_szegeden_elfogadja_a_nemzetisegi_torvenyt/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1342683689163937/?type=3&theater
29. júla 1793
Narodil sa evanjelický farár, národný buditeľ, slavista, obrodenecký básnik, filozof, filológ a etnograf Ján Kollár, ideológ slovanskej vzájomnosti, ktorého básnická tvorba predstavuje zásadný prelom vo vývine českej a slovenskej poézie prekonávaním klasicistických tendencií a novým vzťahom k citovému životu jednotlivca a spoločenskej problematike. Z jeho rozsiahleho diela sú napríklad známe veršovaný epos Slávy dcéra, alebo dvojzväzkové dielo Národnie zpiewanky. - Ján Kollár zomrel 24. januára 1852 vo Viedni.
Jánovi Kollárovi v Budapešti po dvesto rokoch
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/524-janovi-kollarovi-v-budapeti-po-dvesto-rokoch
https://www.facebook.com/oslovma/posts/994580987307544
30. júla 1799
Narodil sa v Ábelovej evanjelický kňaz, zoológ, ornitológ a ichtyológ Ján Šalamún Petian (Petényi), zakladateľ vedeckej faunistiky a ornitológie v Uhorsku. Zomrel 5. 10. 1855 v Budapešti.
https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_%C5%A0alam%C3%BAn_Petian
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1714761535289482
1. augusta 2001
Zomrela svetoznáma insitná maliarka Zuzana Chalupová. Narodila sa 5. februára 1925 v Kovačici.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zuzana_Chalupov%C3%A1
Teta sveta - https://hl.rs/teta-sveta/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1718497451582557
3. augusta 1812
zomrel v Sarvaši spisovateľ, pedagóg a národný buditeľ Martin Hamaliar
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia/797-obetavos-otca-a-syna-medzi-rodnmi
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/3105104256255196
4. augusta
Deň Matice slovenskej - pamätný deň SR. V roku 1863 sa v tento deň konalo zakladajúce valné zhromaždenie Matice slovenskej v Martine - celonárodnej slovenskej kultúrnej organizácie, ktorá mala spájať milovníkov slovenského národa, v mene vzdelanosti povzbudzovať slovenskú literárnu tvorbu, umenie, vedu a rozvíjať slovenský jazyk.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Matica_slovensk%C3%A1
https://www.facebook.com/oslovma/posts/804867289612249
5. augusta 2008
zomrel etnomuzikológ a vysokoškolský pedagóg Alexander Móži. Bol renomovaným zberateľom ľudových piesní v rôznych obciach a regiónoch na Slovensku i u Slovákov žijúcich v Maďarsku. Titul doktora filozofie získal v Budapešti, pôsobil aj v Sarvaši a Pécsi, venoval sa o. i. slovensko-maďarským hudobným vzťahom. Narodil sa 8. novembra 1936 v obci Réca.
https://www.jankohrasko.sk/folklorc/1388/osobnosti/1692/alexander-mozi
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4141787965920148
7. augusta 1819
Narodil sa vo Veľkom Krtíši pedagóg, spisovateľ, folklorista a štúrovec August Horislav Škultéty. - Z Dolnej Lehoty do Luciny / Prvý riaditeľ slovenského gymnázia / Veľký Krtíš je rodiskom a pôsobiskom významných osobností slovenského národného života. Ozdobou mesta je rod Škultétyovcov...
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/770-kultety-slovak-vekeho-srdca-a-vekch-inov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/998580453574264
9. augusta 1867
Narodil sa v Liskovej politik, lekár, verejný činiteľ, publicista a vysokoškolský pedagóg Vavro Šrobár, ktorý sa do slovenského politického života zapojil na začiatku 20. storočia.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vavro_%C5%A0rob%C3%A1r
Jeden z kľúčových československých politikov
http://www.vtedy.sk/pripominame-si-vyrocie-narodenia-v.srobara-
Muž, ktorý získal pre Slovensko Petržalku
https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/437685-muz-ktory-ziskal-pre-slovensko-petrzalku/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1730721343693501/?type=3
10. augusta 1922
Narodil sa v Klenovci spisovateľ, literárny kritik, redaktor, filmový scenárista, esejista a publicista Vladimír Mináč.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Min%C3%A1%C4%8D
Vladimír Mináč o Slovákoch v Maďarsku (r. 1988)
„To, že ste Slováci, vám dodáva zvláštnu príchuť; ste do istej miery korením, soľou tejto krajiny.“
Jeho tvorba dodávala impulzy vývinu nielen slovenskej literatúre, ale aj spoločnosti a kultúre.
http://www.teraz.sk/kultura/slovensky-spisovatel-a-politik-vladimir-/274446-clanok.html
Koniec ilúzií o rovnosti
https://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/439296-koniec-iluzii-o-rovnosti/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/627267720705541/?type=1
11. augusta 2014
zomrel akademický maliar, dolnozemský rodák Pavel Korbel
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory/1218-zomrel-akademick-maliar-pavel-korbel
Našiel spásu v umení
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory/989-qhoje-boeq-p-korbel-naiel-spasu-v-umeni
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4151172864981658
14. augusta 1932
v Báčskom Petrovci založili Maticu slovenskú v Juhoslávii.
http://www.maticaslovenska.rs
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11547-matica-slovenska-v-juhoslavii-1932-1941
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4159065227525755
15. augusta
Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie je v niektorých kresťanských cirkvách najdôležitejší mariánsky sviatok
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A1vnos%C5%A5_Nanebovzatia_Panny_M%C3%A1rie
„S Máriou po boku nemožno ísť do zatratenia“
https://www.katolickenoviny.sk/duchovna-obnova/category/duchovna-obnova/article/-nanebovzatie-panny-marie-ma-pre-veriacich-zasadny-vyznam-.xhtml
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3138908572874764
17. augusta 1916
Zomrel slovenský spisovateľ, publicista a politik Svetozár Hurban Vajanský
http://zurnal.pravda.sk/portret/clanok/402266-svetozar-hurban-vajansky-narodovec-trikrat-sudne-trestany/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1005885696177073
20. augusta 1879
Narodil sa škótsky spisovateľ, novinár a historik Robert William Seton-Watson, ktorý okrem iného informoval európsku verejnosť aj o útlaku Slovákov v Uhorsku. - https://sk.wikipedia.org/wiki/Robert_William_Seton-Watson / Bojovník za národné práva Slovákov - http://www.oslovma.hu/XXX/WatsonVD.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1748684408563861/?type=3&theater
20. augusta
Štátny sviatok Maďarska - Deň sv. Štefana, zakladateľa uhorského štátu, ktorého korunovali v roku 1000
http://madari.sk/magazin/historiasucasnost/20-august-den-svateho-stefana
Slovanské / slovenské korene vzniku Uhorska
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/514-slovanske-slovenske-korene-vzniku-uhorska
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1748705448561757/?type=3&theater
21. augusta 1968
Vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska, komunistickou stranou označovaný za vstup spojeneckých vojsk, krycí názov: operácia Dunaj, bol vojenský vpád vojsk piatich socialistických krajín Varšavskej zmluvy na čele so Sovietskym zväzom (ZSSR, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko).
https://tema.aktuality.sk/21-august-1968-vpad-vojsk-varsavskej-zmluvy/
Čo malo zostať utajené
https://www.noviny.sk/slovensko/106763-fotogaleria-21-august-1968-co-malo-zostat-utajene
Anton Pižurný: 1. = prvý kolaborant mestečka
http://anton.blog.pravda.sk/2017/08/21/1-prvy-kolaborant-mestecka/
August '68: Ako to, že k nám nevtrhli aj Rumuni?
https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/439099-august-68-ako-to-ze-k-nam-nevtrhli-aj-rumuni/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1007902212642088
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1365269883571984
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1007909332641376
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1724401797658789
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1744262372339398
21. augusta 1856
sa narodil v Slovenskej Ľupči jazykovedec, dialektológ, odborný publicista a kodifikátor modernej spisovnej slovenčiny Samuel Czambel (zomrel 18. decembra 1909 v Budapešti).
 https://sk.wikipedia.org/wiki/Samuel_Czambel / Czambelovo dielo sa stalo základom súčasnej spisovnej slovenčiny - https://www.teraz.sk/magazin/samuel-czambal-slovensky-jazyk-vedec/111022-clanok.html / Dal vedecký podklad spisovnému jazyku a slovenským jazykovým dejinám - http https://zlatyfond.sme.sk/autor/186/Samuel-Czambel
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid02sCypN5ZjpdBvfyhtA6YrK9a2dbBpBYqJtnkhQdRc91vzaR152yJ4m8ZhjbwgVc6Nl
27. augusta 1936
sa narodila bývalá poslankyňa a podpredsedníčka maďarského parlamentu, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku a riaditeľka budapeštianskej slovenskej školy Mária Jakabová-Šingeľová - autorka devätnástich slovenských učebníc pre základné a stredné školy a mnohých štúdií v oblasti pedagogiky. Jej kniha, v ktorej sa venuje postaveniu slovenskej národnosti, vyšla v roku 1995 pod názvom Slová za nás a o nás. - Rozsiahlejší rozhovor s Máriou Jakabovou-Šingeľovou prináša Náš kalendár na rok 2016. K jej narodeninám aj v mene našich čitateľov blahoželáme!
www.oslovma.hu/XXX/MarJaSin.rtf
„My sme tu doma“ / „Nepoužiť tradície na sebaklam“ - https://www.facebook.com/oslovma/posts/804533602978951
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1012866228812353
27. augusta 1999
Dohodu v otázke výstavby mosta cez Dunaj medzi Štúrovom a Ostrihomom dosiahli na stretnutí v Blahovej pri Dunajskej Strede slovenský premiér Mikuláš Dzurinda a jeho maďarský partner Viktor Orbán.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/462248507207464/?type=3&theater
29. augusta 1749
encyklopedického diela o historicko-zemepisných poznatkoch celého Uhorska, rektor evanjelického Zomrel v Bratislave polyhistor, organizátor vedeckého výskumu v Uhorsku, autor učebníc a gymnázia a kňaz evanjelickej cirkvi Matej Bel. Narodil sa 22. 3. 1684.
Veľká ozdoba Uhorska z Očovej
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1152-veka-ozdoba-uhorska-z-oovej-matej-bel
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1014182505347392/?type=3&theater
29. augusta
Štátny sviatok SR - Výročie Slovenského národného povstania (1944)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_povstanie
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1372444882854484
1. septembra
Štátny sviatok Slovenskej republiky - Deň Ústavy SR
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava_Slovenskej_republiky_%281992%29
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1016817045083938/?type=3&theater
2. septembra 1926
sa narodil národnostný politik a diplomat Juraj Bielik - Z Békešskej Čaby do Budapešti, Bratislavy a Prahy - Antifašistický front Slovanov / Zväz Slovanov v Maďarsku / Zväz demokratických Slovákov v Maďarsku - „Robili sme čo sa dalo, často aj napriek zákazom...”
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/1365-vznamna-osobnos-slovakov-v-maarsku-juraj-bielik-1926-2008
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1009744329124543
6. septembra 1828
Zomrel v Príbelciach evanjelický kňaz, historik, národovec a prírodovedec Daniel Petian.
Otec vrchov novohradských
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/960-juraj-natan-petian-otec-vrchov-novohradskch
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1020650244700618/?type=3&theater
10. septembra 1887
v Chyžnom zomrel evanjelický kňaz, romantický spisovateľ, štúrovský básnik, vychovávateľ, národnopolitický pracovník Samuel Tomášik, ktorý sa okrem iného pričinil o založenie gymnázia v Revúcej. / Narodil sa 8. februára 1813 v Jelšavskej Teplici. / Ako ovocinár a včelár pomáhal Slovákom na Dolnej zemi
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura/955-samuel-tomaik-a-dolnozemski-slovaci
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4240831132682497
11. septembra 2013
zomrel významný slovenský fotograf Tibor Huszár - https://sk.wikipedia.org/wiki/Tibor_Husz%C3%A1r
Preslávili ho fotky Cigánov, vzbúrených väzňov, New Yorku, či drevených kostolíkov.
https://kultura.sme.sk/c/6930387/zomrel-vyznamny-slovensky-fotograf-tibor-huszar.html
Huszár Tibor emlékére - https://ujszo.com/kultura/huszar-tibor-emlekere
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/468465576585757
12. septembra 1855
v Békešskej Čabe zomrel Ján Haan, popularizátor prírodných vied a nových metód v poľnohospodárstve
Vyorali hlboké dolnozemské brázdy
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1127-haanovci-vyorali-hlboke-dolnozemske-brazdy
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1025966714168971/?type=3&theater
13. septembra 1831
Zomrel v Ostrihome kardinál Alexander Rudnay, uhorský prímas a veľký podporovateľ slovenských emancipačných (jazykových a kultúrnych) snáh. Narodil sa 4. 10. 1760.
„Slovák som, a keby som bol i na stolci Petrovom, Slovákom zostanem.“
Ostrihomskú baziliku dal postaviť Slovák
http://www.cas.sk/clanok/284286/arcibiskup-a-kardinal-alexander-rudnay-ostrihomsku-baziliku-dal-postavit-slovak.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/824223831009928
15. septembra
Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorú pápež Pavol VI. vyhlásil v roku 1966 za hlavnú Patrónku Slovenska.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sedembolestn%C3%A1_Panna_M%C3%A1ria
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1028197763945866/?type=3&theater
17. septembra 1891
Zomrel vo Viedni fyzik, matematik a vynálezca v oblasti fotografie Jozef Maximilián Petzval. Ako prvý exaktne vypočítal konštrukciu fotografického portrétneho a krajinárskeho objektívu, objavil zákony, ktorými sa riadi optika a urobil matematický výpočet korekcie optických sústav. Narodil sa 6. 1. 1807 v Spišskej Belej.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Maximili%C3%A1n_Petzval
J. M. Petzval žil v XI. obvode Budapešti (v Novom Budíne), kde je po ňom pomenovaná ulica a nachádza sa tu aj pamätná tabuľa. - „Podmanil som svetlo, mám ho v hrsti, ale na svete je ešte stále veľa tmy.“
http://snn.sk/teraz_sk_99732/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/826108894154755
17. septembra 1861
Zomrela v Budapešti grófka Terézia Brunšviková (Brunswicková), organizátorka detských opatrovní a ženského hnutia. Bola zakladateľkou prvej dievčenskej priemyselnej školy v Uhorsku, propagátorka polytechnickej výchovy žien. Rozvinula zásady, obsah a metódy predškolskej výchovy škótskeho pedagóga S. Wilderspina. Narodila sa 27. 7. 1775 v Bratislave.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid02oGJphDctgYHjUhM6tTmeWjMW7sKjLuhtUQPYDGqGdJP3B3eWC5SNQkzkGi82UgSTl
19. septembra 1953
v Bratislave zomrel Ľudovít Jaroslav Hrdlička (narodil sa 15. marca 1873 v Nadlaku). Vynikajúci obranca národnostných práv dolnozemských Slovákov / Tŕňom v oku maďarským šovinistom / Obviňovaný z panslavizmu / Komlóšania sa chceli pripojiť k Rumunsku / Na kongrese menšín v Ženeve iba separátne
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/165-historia2/1088-obviovan-z-panslavizmu-doil-na-slovensku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid0dzLhuLLLocjBNKnTbYykvPajSoPV3SHd7K3C7eFdGNzXbedvvZzpbDHPr2W7NmPLl
21. septembra 2021
Zomrel legendárny cukrársky majster Emil Valencsics, santovský zakladateľ vychýrenej výrobne a predajne sladkých dezertov z Verešváru
http://www.luno.hu/index.php/aktuality-podujatia/29901-odi-iel-cukrarsky-majster-emil
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid02waoABfUnrvsA788xmCBrJPq8dWD5aGUhbBh1R9r2iVJKix23zCRZhGV5V1o8JsFDl
25. septembra 1657
sa narodil v Kežmarku vodca protihabsburského povstania Imrich Tököli. Bol synom uhorského magnáta slovenského pôvodu Štefana Tököliho a Marie, rodenej Ďulafiovej. V roku 1682 bol vymenovaný za kráľa Horného Uhorska a v roku 1690 bol vďaka podpore Turkov zvolený za sedmohradské knieža, ale vlády sa už neujal. Po uzavretí mieru s Habsburgovcami dožil svoj život v tureckom exile a v roku 1906 boli jeho pozostatky uhorskou vládou prevezené do Kežmarku, kde ich uložili v evanjelickom kostole. Zomrel 13. septembra 1705.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4287101441388799
25. septembra 1791
sa narodil v Levoči maliar Karol Marko, výrazná osobnosť krajinomaľby 19. storočia v Rakúsko-Uhorsku. Zomrel 18. novembra 1860.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4287064554725821
25. septembra 1997
Medzinárodný súdny dvor v Haagu rozhodol v súdnom spore medzi Maďarskom a Slovenskom o Sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros v prospech Slovenska. / Dôvody odporu Maďarska k vodnému dielu:
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/871-dvody-odporu-maarska-k-vodnemu-dielu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3267651596667127
26. septembra
- Európsky deň jazykov vyhlásila Rada Európy počas Európskeho roka jazykov 2001
http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sk-SK/Default.aspx
https://www.facebook.com/oslovma/posts/829893240442987
26. septembra 1945
zomrel maďarský hudobný skladateľ, klavirista, pedagóg a etnomuzikológ Béla Bartók, ktorý spojil hudbu východu a západu. Ľudovú a starú hudbu kombinoval modernistickými postupmi, z čoho vznikali unikátne hudobné diela. Jeho tvorba sa skladá z niekoľkých sláčikových kvartet, klavírnych koncertov, alebo baletu Zázračný mandarín či opery Hrad kniežaťa Modrofúza. Narodil sa 25. marca 1881.
Bartók Béla munkájának emléket állító különleges szoborcsoport Rákoskeresztúron
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/190-archiv-magyarul/546-szoborcsoport-bartok-belarol-rakoskereszturon
Bartók Béla: Négy szlovák népdal - http://www.youtube.com/watch?v=_ElojNxnAag / Bartók szlovákiai kapcsolatai - http://www.parlando.hu/Csehi.htm
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3270540746378212
28. septembra 1948
sa narodil významný slovenský aktivista, dlhoročný starosta obce Mlynky (Pilisszentkereszt), zakladajúci predseda Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov, poslanec Slovenskej samosprávy v Mlynkoch a Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Jozef Havelka (1948-2014).
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.612406262191687.1073741905.147596498672668&type=1
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4296123307153279
29. septembra
Meniny má Michal
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/651141231651523/?type=3&theater
30. septembra 1938
bola podpísaná Mníchovská dohoda, ktorá je podľa medzinárodného práva neplatná od samého začiatku
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mn%C3%ADchovsk%C3%A1_dohoda
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3284390624993224
30. septembra
Medzinárodný deň prekladateľov / Deň sv. Hieronýma, prekladateľa Biblie, patróna tlmočníkov, prekladateľov a knihovníkov, učencov a archeológov
https://www.lexika.sk/blog/medzinarodny-den-prekladatelov/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3284470001651953
1. októbra 1934
v Čanádalberte sa narodil významný etnograf Slovákov v Maďarsku Ondrej Krupa
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3285961931502760
2. októbra 1867
Narodila sa v Polichne spisovateľka a dramatička Božena Slančíková-Timrava, popredná predstaviteľka kritického realizmu. Už svojou prvou novelou Skúsenosť vyvolala rozruch v národne orientovaných spoločenských kruhoch. Svoj kritický a realistický opis (bez pátosu) slovenskej reality predstavila aj vo svojich najznámejších dielach: Ťapákovci, Skon Paľa Ročku či Hrdinovia. Zomrela 27. 11. 1951.
Po stopách ságy rodu Slančíkovcov
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1205-jan- janovic-po-stopach-sagy-rodu-slanikovcov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/832742843491360
2. októbra 2012
Predsedovia vlád SR a Maďarska Robert Fico a Viktor Orbán v Mlynkoch spolu odovzdali do užívania Stredisko pilíšskych Slovákov
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/656-fico-s-orbanom-spolone-otvorili-slovensk-dom
Ako sa vyvíjala kauza Mlynky? / Pilíšania, Slováci, toto ste chceli?
oSlovMa-FotoGaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=298124746953175
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1401422196623419
2. októbra 1936
sa narodil v Slovenskom Komlóši spisovateľ, publicista, pedagóg a verejný činiteľ Michal Hrivnák / Zostanú po nás stopy? - Rozhovor v Našom kalendári
www.oslovma.hu/Archiv/HrivnakM.pdf
M. Hrivnák v Ľudových novinách
http://www.luno.hu/index.php/component/search/?searchword=Hrivn%C3%A1k&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
Na portáli oslovma.hu
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/search1332318146?searchword=Hrivn%C3%A1k&searchphrase=all
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3291052270993726
3. októbra 1928
sa narodil historik a pedagóg PhDr. František Bielik, CSc., ktorý takmer sedemdesiat rokov sa zaoberal výskumom dejín Slovákov vo svete
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/26847-ivotne-jubileum-vedca-a-historika-ivota-slovakov-v-zahrani-i
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1811346018964366
4. októbra 2011
bol založený nezávislý slovenský portál v Maďarsku www.oslovma.hu
https://www.facebook.com/oslovma
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/2372407456191550/?type=3&theater
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4300434423388834
4. októbra 1957
bol založený jediný týždenník Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny (1996-2006) - Úryvky z diplomovej práce Z. Papučka
http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-publicistika/5752-zlatko-papucek-ludove-noviny-1996-2006-uryvky-z-diplomovej-prace
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1401553406610298
4. októbra
Deň slovenských novinárov v Maďarsku
Archív: 2017 - http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-kultura/25467-jedin-slovensk-t-dennik-v-ma-arsku-vychadza-60-rokov
2018 - http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-kultura/26836-celo-tatne-stretnutie-slovensk-ch-novinarov-v-beke-skej-abe
2019 - http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-kultura/28127-predstavitelia-slovensk-ch-medii-v-ma-arsku-sa-zi-li-v-mlynkoch
2021 - http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-kultura/29940-zo-stretnutia-na-ich-novinarov-v-starom-budine
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid024EKYGRE1GJMcnfwQP6D45Pm7VDnxc6zXYZig2vEnN1CnyrtFGkJLXZgWB2zTNrBRl
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3297462280352725
4. októbra 1570
Narodil sa v Oradei (Rumunsko) ostrihomský arcibiskup, kardinál, náboženský spisovateľ a zakladateľ Trnavskej univerzity Peter Pázmaň (Pázmány), vedúca osobnosť rekatolizácie v Uhorsku. Zomrel 19. 3. 1637 v Bratislave.
https://www.teraz.sk/zahranicie/osobnosti-pred-450-rokmi-sa-narodil-arc/497703-clanok.html
http://sk.wikipedia.org/wiki/Peter_Pázmaň
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1401997269899245/?type=3&theater
4. októbra 1760
Narodil sa vo Svätom kríži nad Váhom (dnes Považany) kardinál, náboženský spisovateľ Alexander Rudnai (Rudnay), ktorý sa otvorene hlásil k svojmu slovenskému pôvodu a patril k najvýznamnejším predstaviteľom prvej fázy slovenského národného obrodenia. Bol patrónom a aktívnym členom bernolákovského hnutia, zapojil sa do činnosti Slovenského učeného tovarišstva a zaslúžil sa o vydanie Bernolákovho 5-zväzkového Slovára a slovenského prekladu Biblie. Zomrel 13. 9. 1831.
„Slovák som, a keby som bol i na stolci Petrovom, Slovákom zostanem.“
Ostrihomskú baziliku dal postaviť Slovák
http://www.cas.sk/clanok/284286/arcibiskup-a-kardinal-alexander-rudnay-ostrihomsku-baziliku-dal-postavit-slovak.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/832746160157695
4. októbra 1925
v Budapešti zomrel Michal Žilinský, významný uhorský historik, politik, autor životopisov, monografií a štúdií z cirkevných aj všeobecných dejín, spolupracovník Slovenských novín a „prouhorského“ časopisu Vlasť a svet
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1139-rozporuplna-osobnos-m-ilinsk-1838-1925
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1401994603232845/?type=3&theater
4. októbra 1931
Narodil sa v Šuranoch spisovateľ a autor literatúry faktu Laco Zrubec.
Priateľ Slovákov v Maďarsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1368-laco-zrubec-priate-slovakov-v-maarsku
Laco Zrubec v obraze regionálnej literatúry
https://www.skolske.sk/search?q=Laco+Zrubec+v+obraze+region%C3%A1lnej+literat%C3%BAry
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1043465462419096
5. októbra 1855
Zomrel v Budapešti prírodovedec, ornitológ a ichtyológ Ján Šalamún Petian (Petényi). Narodil sa 30. 7. 1799 v Ábelovej.
https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_%C5%A0alam%C3%BAn_Petian
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1044257875673188
5. októbra 1864
Zomrel v Dolnej Strehovej maďarský básnik a dramatik Imre Madách, autor svetoznámeho poeticko-dramatického diela Tragédia človeka. Narodil sa 21. 1. 1823.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/610-z-rodiska-spisovatea-imricha-madaa
https://www.facebook.com/oslovma/posts/833159130116398
5. októbra 1897
Narodila sa v Báčskom Petrovci maliarka Zuzana Medveďová. Zomrela 11. 2. 1985.
https://www.eantik.sk/autor/1021/medvedova-zuzka/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1044262715672704
5. októbra
5. októbra: Svetový (medzinárodný) deň učiteľov / Vzťahuje sa na udalosť z roku 1966, keď 5. októbra na medzivládnej konferencii o postavení učiteľov bola podpísaná Charta učiteľov - Odporúčania o postavení učiteľov.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid0beiAbZPNQC3UZJzSw3dkMEqyh3X9f6b1p79gj5jM49JTUwKtJ7iJVDY7ffw5TFm3l
6. októbra 1929
sa narodil významný literárny historik, komparatista a hungarológ Karol Tomiš
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4318857181546558
6. októbra
Maďarsko si dňom národného smútku pripomína aradských mučeníkov:
http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-si-dnom-narodneho-smutku-pripomenulo-aradskych-mucenikov/153142/
Aradi vértanúk: http://hu.wikipedia.org/wiki/Aradi_vértanúk
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1807486119350356
7. októbra 1869
Narodil sa v Kulpíne (Srbsko) architekt a staviteľ Milan Michal Harminc.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Michal_Harminc
Navrhol a naprojektoval také stavby ako napríklad stará a aj nová budova Slovenského národného múzea v Martine, evanjelické kostoly v Uhrovci a v Žiline, sanatóriá v Novom Smokovci či palác Tatra banky na námestí SNP v Bratislave. Zomrel 5. 7. 1964.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1808665422565759
9. októbra 1940
sa narodil britský rockový spevák, gitarista, hudobný skladateľ, textár a mierový aktivista John Lennon, zakladateľ a člen skupiny Beatles. Manžel japonskej výtvarníčky Yoko Ono zomrel 8. 12. 1980 (zastrelil ho Mark Chapman v New Yorku). - http://sk.wikipedia.org/wiki/John_Lennon
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3312445705521049
9. októbra 1940
sa narodil básnik, kultúrny činiteľ a bývalý predseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku Ondrej Zetocha
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/157-kultura3/1486-zivotne-jubileum-ondreja-zetochu-1940
https://www.facebook.com/oslovma/posts/3312313568867596
9. októbra 2013
vo veku 63 rokov nás navždy opustil slovenský aktivista, dlhoročný predseda Slovenskej samosprávy v Huti (Pilisszentlélek) Koloman Minczér (1950-2013). Česť jeho pamiatke!
https://www.facebook.com/oslovma/posts/4330393050392971
11. októbra 2001
Zrekonštruovaný most Márie Valérie cez Dunaj spájajúci Ostrihom so Štúrovom slávnostne odovzdali opäť do užívania za účasti premiérov oboch krajín, Mikuláša Dzurindu (SR) a Viktora Orbána (MR), ako aj komisára EÚ pre rozšírenie Güntera Verheugena.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Most_M%C3%A1rie_Val%C3%A9rie
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid029mcwPnQs5xWmsNP3oKgtXRtqcLfdjaxer8H7cyZG9rqUr2hQznyhiXRBaugtXpRcl
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/657817087650604/?type=3&theater
12. októbra 1874
sa v Gbeloch narodil katolícky kňaz, národovec, politik a publicista ThDr. Ferdinand Juriga. / Ako prvý rečnil v Uhorskom sneme po slovensky / „Žiadame sebaurčovacie právo pre slovenský národ!“
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia/1011-sebaurovacie-pravo-pre-slovensk-narod
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1408488179250154/?type=3&theater
12. októbra 2014
Voľby Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/658124310953215/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/658316937600619/
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