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Vybral a zostavil: Imrich Fuhl
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2017/ImSloTl1.rtf
Najstarší smajlík pochádza zo Slovenska
http://www.tvnoviny.sk/zaujimavosti/1856375_najstarsi-smajlik-pochadza-zo-slovenska-mame-dokaz
Video: http://videoarchiv.markiza.sk/embed/58177
Hotel „Stará Európa“ - Posledná réžia Lászlóa Gergelya
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/24671-hotel-stara-europa-posledna-re-ia-laszloa-gergelya?month=2&year=2017
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1157992880966353
Orbán: Je najvyšší čas brať Trumpa vážne
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-premier-orban-je-najvyss/240338-clanok.html
Podpisujú NOlympiádu, myslia na NOrbána
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/417835-podpisuju-nolympiadu-myslia-na-norbana/
Maďarsko v rebríčku korupcie kleslo o sedem miest
http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-v-rebricku-korupcie-kleslo-o/240099-clanok.html
Maďarsko chce tisíce dobrovoľníkov pre armádu a domácu výrobu zbraní
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/417999-madarsko-chce-tisice-dobrovolnikov-pre-armadu-a-domacu-vyrobu-zbrani/
Maďarský expert: Putin sledoval politické, Orbán hospodárske záujmy
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-expert-putin-sledoval-politi/241736-clanok.html
Putin rokoval s Orbánom, Maďarsko označil za spoľahlivého partnera
http://www.ta3.com/clanok/1099147/putin-rokoval-s-orbanom-madarsko-oznacil-za-spolahliveho-partnera.html
Putin a Orbán sa zhodli
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-rusky-prezident-v-putin-pri/241556-clanok.html
„Medzinárodná situácia dobre vplýva na maďarsko-ruské vzťahy“
http://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-medzinarodna-situacia-do/241438-clanok.html
Maďarskú agentúru pre turizmus zmenia, zatvoria kanceláriu na Slovensku
http://www.etrend.sk/ekonomika/madarsku-agenturu-pre-turizmus-transformuju-zatvorila-aj-kancelariu-na-slovensku.html
Maďarsko bojuje s epidémiou chrípky, v nemocniciach zakazujú návštevy
http://www.teraz.sk/zdravie/madarsko-epidemia-chripky-zakaz-navstev/240152-clanok.html
Festival Sziget potvrdil zvučné mená
http://www.dobrenoviny.sk/c/91779/madarsky-festival-sziget-potvrdil-zvucne-mena-tito-vsetci-budu-len-kusok-od-slovenska
Pre smog v Budapešti môžu vodiči áut používať zdarma hromadnú dopravu
http://www.teraz.sk/zahranicie/pre-smog-v-budapesti-mozu-vodici-au/240126-clanok.html
Robotníci zo Srbska a ďalších krajín juhovýchodnej Európy pútajú na Slovensku pozornosť médií incidentmi
http://hl.rs/robotnici-zo-srbska-dalsich-krajin-juhovychodnej-europy-putaju-slovensku-pozornost-medii-incidentami/
Pri nehode autobusu s maďarskými školákmi zomrelo 16 ľudí
https://www.cas.sk/clanok/501167/tragedia-madarskeho-autobusu-s-gymnazistami-zivoty-zachranoval-telocvikar/
Miroslav Lajčák a taliansky premiér kondolovali Maďarsku pre tragédiu autobusu
http://www.teraz.sk/slovensko/lajcak-kondoloval-do-madarska-zarmu/239455-clanok.html
„Slovenčina či maďarčina, bolo nám to ganz egal“
Či človek prežije - vojnu, koncentračný tábor, vyhnanstvo -, záviselo často aj od toho, či ovláda jazyk, hovorí Jozef Tancer, autor knihy Rozviazané jazyky.
http://kultura.sme.sk/c/20438489/historik-slovencina-ci-madarcina-bolo-nam-to-ganz-egal.html?piano_t=1
Mzdy v Maďarsku v novembri medziročne posilnili o 8,2 %
http://ekonomika.sme.sk/c/20438499/mzdy-v-madarsku-v-novembri-medzirocne-posilnili-o-82.html?piano_t=1
Maďarsko sa pustilo prudko do boja o firmy, daň zníži na deväť percent
http://ekonomika.sme.sk/c/20438535/madarsko-sa-pustilo-prudko-do-boja-o-firmy-dan-znizi-na-9-percent.html?piano_t=1
Orbán zablahoželal Trumpovi, ubezpečil ho o svojej podpore
http://www.24hod.sk/orban-zablahozelal-trumpovi-ubezpecil-ho-o-svojej-podpore-cl488810.html
Maďarskí analytici: Trumpov štýl môže generovať medzinárodné konflikty
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarski-analytici-trumpov-styl/239364-clanok.html
Putin navštívi začiatkom februára Budapešť kvôli dôležitej schôdzke
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-putin-navstivi-2-februara/239252-clanok.html
Maďarskí socialisti protestovali, kritizovali meškajúcu obnova metra
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarski-socialisti-protestovali/239341-clanok.html
Socialisti vytiahli na Orbána najostrejší nôž
Volá sa László Botka, má 43 rokov a viac ako tretinu svojho doterajšieho života prežil na čele tretieho najväčšieho mesta Maďarska.
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/417343-socialisti-vytiahli-na-orbana-najostrejsi-noz/
V Budapešti zbierajú hlasy na referendum proti kandidatúre na OH2024
http://www.teraz.sk/sport/budapesti-zbieraju-hlasy-na-referendum/239051-clanok.html
Maďarská prokuratúra potvrdila, že preberá prípad H. Žákovej Malinovej
http://www.teraz.sk/slovensko/madarska-prokuratura-pripad-hedvigy-mali/239190-clanok.html
V maďarskej obci Hejce si uctili pamiatku obetí leteckého nešťastia
Pred 11 rokmi tam došlo k tragédii, pri ktorej havarovalo lietadlo AN-24, ktoré viezlo slovenských vojakov z Kosova.
http://www.teraz.sk/slovensko/v-madarskej-obci-hejce-si-dnes-uctili-p/239115-clanok.html
Zomrel Milan Adamčiak
Bol kľúčovou postavou intermediálneho umenia na Slovensku
https://dennikn.sk/659239/zomrel-milan-adamciak-o-dva-mesiace-mal-mat-velku-vystavu-v-sng/
Milan Adamčiak - extravagntný, jedinečný a neopakovateľný umelecký úkaz v slovenskej kultúre, už nepoteší publikum zmyselnou nadčasovosťou
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/68/milan-adamciak---extravagntny-jedinecny-a-neopakovatelny-umelecky-ukaz-v-slovenskej-kulture-uz-nepotesi-publikum-zmyselnou-nadcasovostou
Skvosty na Slovensku
https://www.interez.sk/6-dokumentov-ktore-zachytavaju-nesputanu-divoku-krasu-prirody-slovensku/
Vladimír Maňka prvým Slovákom vo vedení europarlamentu
http://www.etrend.sk/ekonomika/manka-sa-stal-prvym-slovakom-vo-vedeni-europarlamentu.html
Slovensko-maďarská zmiešaná komisia rokovala o aktuálnych otázkach vojenskej spolupráce
http://www.mod.gov.sk/39009-sk/slovensko-madarska-zmiesana-komisia-rokovala-o-aktualnych-otazkach-vojenskej-spoluprace/
Zomrel kozmonaut slovenského pôvodu Eugene Andrew Cernan, posledný muž na Mesiaci
http://www.teraz.sk/slovensko/zomrel-kozmonaut-cernan-posledny-muz/238575-clanok.html
12-kilometrov dlhé klzisko v Slovenskom raji
http://www.startitup.sk/v-slovenskom-raji-vzniklo-unikatne-12-kilometrov-dlhe-klzisko-na-ktore-sa-caka-aj-niekolko-rokov/
Seriál z Hornej Dolnej dobyl maďarskú televíziu. Kritiky nie sú najlepšie
Maďarská verzia má na RTL Klub rekordnú sledovanosť.
https://kultura.sme.sk/c/20450554/serial-z-hornej-dolnej-dobyl-madarsku-televiziu-kritiky-nie-su-najlepsie.html
Najúspešnejší slovenský komediálny seriál Horná Dolná expanduje do Maďarska
http://strategie.hnonline.sk/media/893774-horna-dolna-expanduje-do-madarska-pozrite-si-ako-budu-vyzerat-brmbalik-ci-starosta-v-madarskej-verzii
Maďarskú verziu nakrúcali v Slovákmi obývanej Huti (Pilisszentlélek)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1146455485453426
Markíza predala Hornú Dolnú do Maďarska. Sledovať ju môžu aj Slováci
https://www.aktuality.sk/clanok/408144/markiza-predala-hornu-dolnu-do-madarska-sledovat-ju-mozu-aj-slovaci/
Maďarský študent zachraňuje životy kabátmi
http://www.teraz.sk/zahranicie/reportaz-madarsky-student-zachrana-kabat/237458-clanok.html
Útulky pre bezdomovcov sú v mrazivých dňoch využité na 92 %
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-utulky-pre-bezdomovcov-su-v/237387-clanok.html
V mrazivých dňoch sa zdvojnásobila spotreba zemného plynu
http://www.teraz.sk/ekonomika/v-madarsku-sa-v-mrazivych-dnoch-zdvoj/237433-clanok.html
Orbán chce obmedziť neziskovky spojené s G. Sorosom
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/416445-orban-chce-v-madarsku-obmedzit-neziskovky-spojene-s-georgom-sorosom/
Fidesz menoval mimovládne organizácie, ktoré údajne škodia Maďarsku
http://www.teraz.sk/zahranicie/fidesz-menoval-mimovladne-organizacie/237612-clanok.html
Fideszu sa nepáči práca „Sorosovej ríše“
Na šéfov mimovládok pripravuje zákon o majetkovom priznaní
https://hnonline.sk/svet/889336-fideszu-nepaci-praca-sorosovej-rise-na-sefov-mimovladok-pripravuje-zakon-o-majetkovom-priznani
„Politické ambície Orbána presahujú hranice krajiny“
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-politolog-politicke-ambic/237213-clanok.html
Premiér Viktor Orbán sa nezúčastní na inaugurácii Donalda Trumpa
http://www.teraz.sk/zahranicie/premier-viktor-orban-sa-nezucastni/237324-clanok.html
Orbán: Európsky projekt stagnuje, EÚ čelí sérii nečakaných kríz
http://www.teraz.sk/zahranicie/europsky-projekt-podla-orbana-stagnuj/240492-clanok.html
Jobbik chce zvrhnúť Fidesz, gardisti protestovali proti Vonovi
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-jobbik-chce-zvrhnut-fidesz/240676-clanok.html
Popularita šéfa ultrapravicového Jobbiku poklesla
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-popularita-sefa-ultrapravic/238565-clanok.html
Jobbik sa v parlamentných voľbách 2018 nebude s nikým spájať
http://www.teraz.sk/zahranicie/jobbik-sa-v-parlamentnych-volbach-201/238460-clanok.html
Vlámali sa do kancelárie člena výboru pre národnú bezpečnosť za Jobbik
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vlamali-sa-do-kancelarie-c/237253-clanok.html
Vláda SR chystá zákaz predaja počas sviatkov
http://hnonline.sk/slovensko/888614-vlada-predstavila-novinku-chysta-zakaz-predaja-pocas-sviatkov
Opozícia nominuje za maďarského prezidenta Lászlóa Majtényiho
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-opozicia-nominuje-za-prezide/236670-clanok.html
Padali teplotné rekordy
Silné mrazy pokračujú
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-padol-teplotny-rekord/237069-clanok.html
Danko: Most a Bugár získali pre Maďarov slušné pozície
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/1131056-danko-most-a-bugar-ziskali-pre-madarov-slusne-pozicie/
Jazyky menšín ovláda stále menej zamestnancov obecných úradov
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2124/jazyky-mensin-ovlada-stale-menej-zamestnancov-obecnych-uradov
Divadlo: Esterházyovci opäť na scéne
V Štúdiu novej budovy SND uviedli novú hru Mercedes Benz, ktorú napísal maďarský spisovateľ Péter Esterházy.
http://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/416941-divadlo-esterhazyovci-opat-na-scene/
Slovák, či Maďar, a nie je to jedno?
Slovenské národné divadlo premiéruje hru Mercedes Benz, ktorú na jeho objednávku napísal spisovateľ Péter Esterházy.
https://dennikn.sk/648782/slovak-ci-madar-a-nie-je-to-jedno-snd-opat-ukazuje-ze-je-svetove/
Čítať Pétera Esterházyho.
http://kultura.sme.sk/c/20424650/citat-petera-esterhazyho-je-ako-stretnut-sa-s-michaelom-jacksonom.html?piano_t=1
Jozef Mačutek prezentuje Slovensko v najkrajšom svete
Fotografie iba 16-ročného Slováka zo Spiša zaujali aj v zahraničí
http://www.startitup.sk/iba-16-rocny-slovak-zo-spisa-prezentuje-nasu-krajinu-najkrajsom-svete-fotografie-zaujali-aj-zahranici/
Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ bolo úspešné
http://www.teraz.sk/slovensko/premier-predsednictva-hodnotenie/236314-clanok.html
Diána Marosz: Ako sa píše maďarské „r“?
https://dianamarosz.blog.sme.sk/c/445813/ako-sa-pise-madarske-r.html
Diána Marosz: Hudobná výchova po maďarsky
http://dianamarosz.blog.sme.sk/c/442996/hudobna-vychova-po-madarsky.html
Kálmán Mikszáth právom náleží aj Slovákom
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/778-kalman-mikszath-pravom-nalei-aj-slovakom
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1124280864337555
Slovensko v zahraničí boduje
http://www.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/slovensko-zahranici-boduje-mame-byt-co-hrdi-kusok-mame-tu-rekord.html
Tatranský ľadový dóm
Najväčšia a najchladnejšia atrakcia zimy v Tatrách
http://regiontatry.sk/sk/tatransky-dom-5/
Zomrela hollywoodska celebrita Zsa Zsa Gaborová
http://www.teraz.sk/magazin/zomrela-hollywoodska-celebrita-zsa-zsa-g/234226-clanok.html
Rekord v skladaní rubikovej kocky
https://www.aktuality.sk/clanok/400078/rekord-v-skladani-rubikovej-kocky-radost-nemala-konca-kraja/
Systém dôchodkov nepovažuje za udržateľný 60 % Maďarov
http://www.teraz.sk/ekonomika/prieskum-system-dochodkov-nepovazuje/234070-clanok.html
V Maďarsku sa tragicky prevrátil autobus
Pri vážnej nehode zahynuli traja ľudia
http://www.teraz.sk/zahranicie/na-madarskej-dialnici-sa-prevratil-au/234147-clanok.html
Wałęsa: Poľsko a Maďarsko smerujú k autoritárskym režimom
http://svet.sme.sk/c/20412032/walesa-polsko-a-madarsko-smeruju-k-autoritarskym-rezimom.html
Medzi Slovenskom a Maďarskom sa môže uzavrieť dohoda o údržbu mostov
http://www.teraz.sk/ekonomika/vlada-medzi-slovenskom-a-madarskom-sa/233546-clanok.html
Z bratislavského letiska pribudne nová linka do Rumunska
V prevádzke bude každý pondelok a piatok
https://cestovanie.aktuality.sk/clanok/20545/z-bratislavskeho-letiska-pribudne-nova-linka-do-rumunska/
Omega ohromila Košice
http://hudba.zoznam.sk/reportaze/13-12-2016-nesmrtelna-omega-ohromila-kosice-monumentalitou-starej-rockovej-skoly/
Omega a Piramis
http://anton.blog.pravda.sk/2017/01/27/omega-a-piramis/
Zníženie daní a odvodov v Maďarsku
http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsky-parlament-schvalil-vladny-n/233269-clanok.html
Tieto slovenské kuriozity lákajú turistov z celého sveta
15 rarít, ktoré inde nenájdete: Čiernohorská železnica / Geografický stred Európy / Čertova skala / Štyridsiata deviata rovnobežka / Najužší dom na svete / Najvyššie položená kadibúdka / Slavošovský tunel / Most z vagóna / Murovaný tank / Korňanský ropný prameň / Opálové bane / Gejzír v Herľanoch / Kráter vo Vyšných Ružbachoch / Lačnovská anomália / Markušovský skalný hríb
http://fici.sme.sk/c/20405453/aj-vdaka-tymto-unikatom-je-slovensko-vynimocne-15-rarit-ktore-inde-nenajdete.html
V Nitre otvorili výstavu Slováci v Rumunsku
Kultúrny potenciál dolnozemských Slovákov - V roku 2017 uplynie tristo rokov od začiatku sťahovania a usádzania sa Slovákov zo severných stolíc Uhorska na vyľudnených dolnozemských priestoroch Békešu - Békešskej Čabe (na severe terajšieho Maďarska ešte o pár rokov skôr), neskôr postupne Báčky, Sriemu, Banátu, Slavónie.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/156-kultura2-kultura2/1377-v-nitre-otvorili-vstavu-slovaci-v-rumunsku
Prezidentovi Maďarska sa končí v máji mandát, opäť kandidovať nebude
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarskoprezidentovi-aderovi-sa-konc/232590-clanok.html
Maďarskí parlament začne rokovať o voľbe prezidenta vo februári
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-parlament-zacne-rokovat-o-v/232850-clanok.html
Dobré hospodárske vzťahy SR a Maďarska potvrdila aj zmiešaná komisia
http://www.teraz.sk/slovensko/dobre-politicke-a-hospodarske-vztahy/232847-clanok.html
Michal Lásik vyznamenaný
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/24586-michal-lasik-vyznamenan-za-narodnosti
Prezident SR Andrej Kiska v Budapešti
oSlovMa-Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1105440219554953
Dať možnosť vzdelávať sa v rodnom jazyku / Uchovávať svoje kultúrne tradície / Nevyvolávať zbytočné vášne / Viac porozumenia - Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska uskutočnil 5. decembra 2016 oficiálnu návštevu Maďarska na pozvanie prezidenta Jánosa Ádera. Okrem rokovania s maďarským partnerom sa stretol s predsedom parlamentu Lászlóom Kövérom a s predsedom vlády Viktorom Orbánom. V rámci programu prezident Kiska navštívil školu s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti a stretol sa aj s predstaviteľmi Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a občianskych organizácií Slovákov v Maďarsku s celoštátnou pôsobnosťou.
http://www.teraz.sk/slovensko/prezident-a-kiska-pricestoval-na-ofici/231855-clanok.html
Nevyvolávať zbytočné vášne
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/24548-nevyvolava-zbyto-ne-va-ne
Brífing prezidenta SR Andreja Kisku
v budapeštianskej slovenskej škole 5. decembra 2016 v závere oficiálnej návštevy Maďarska po stretnutí so slovenskými krajanmi - oSlovMa-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1105248082907500/
Nedostatok slovenských učiteľov v Maďarsku
TA3-video:
http://www.ta3.com/embed/20161211-7AF3A35A-455B-449A-92B2-34BC5AA22250.html
11. decembra 2016 - (Blanka Dóková - Televízna stanica TA 3)
Príslušníci maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku štatisticky ubúdajú. Naopak, počet ľudí, hlásiacich sa k slovenskej národnosti v Maďarsku, neklesá. Aktuálne ich je asi 35-tisíc. Darí sa im rozvíjať národnostnú kultúru aj školstvo. To, čo ale trápi našich krajanov, je nedostatok slovenských učiteľov. Pomôcť im prisľúbil aj prezident SR. Do budapeštianskej slovenskej školy chodí tristo žiakov, od materskej školy, cez základnú až po gymnázium a internát. Vyučovacím jazykom je slovenčina. V porovnaní s minulosťou záujem o štúdium dokonca mierne stúpa. Problém však majú a nielen v tejto slovenskej škole s nedostatkom učiteľov.
Občiansky aktivista, publicita, básnik Imrich Fuhl: - Odchádzajú do dôchodku a nahradiť ich môžeme zrejme už iba zo Slovenska, takže aj takúto pomoc budeme potrebovať. O niekoľko rokov tu prakticky už nebude mať kto vyučovať po slovensky, aj keď bude záujem o tú našu slovenčinu.
Chýbajú najmä učitelia prírodovedných predmetov. Podarilo sa napríklad získať učiteľku na matematiku, fyziku a informatiku, ale to nestačí.
Riaditeľka slovenskej školy v Budapešti Júlia Marloková Szabóová: - Momentálne zápasíme s takým problémom, že nemáme učiteľa na vyučovanie predmetu geografia. Podali sme už inzerát, ale bohužiaľ, nikto sa neprihlásil.
Geografiu tak učí suplujúci pedagóg v maďarčine. Pre rozvoj a zachovanie identity národnostnej menšiny je okrem šance na vzdelanie v rodnom jazyku a možnosti udržiavať si tradície dôležitá aj politická podpora.
Prezident SR Andrej Kiska: - Keď ja budem s ministrom školstva, určite o tom budeme rozprávať. Potešujúca informácia pre mňa bola, že premiér Orbán priamo osobne sľúbil finančnú dotáciu na to, aby tu učitelia prišli učiť.
Riaditeľka slovenskej školy vyzdvihuje pomoc, ktorú krajania v poslednom období dostávajú. Učebné pomôcky ako napríklad interaktívnu tabuľu, knižné dary, kultúrne podujatia, letné tábory na Slovensku, či kurzy a doškoľovanie pre učiteľov.
Júlia Marloková Szabóová: Morálnu podporu všemožne pociťujeme.
Podľa medzištátnej dohody môžu naši krajania študovať na slovenských vysokých školách. Ďalším spoločným maďarsko-slovenským projektom pre zachovanie národnej identity by mohla byť akási spoločná strecha pre slovenské kultúrne inštitúcie. Jeden takýto projekt na rozvíjanie spoločenského života zrealizovali v Mlynkoch.
Predseda Parlamentného výboru národnostných menšín Ján Fuzik: - My sme si veľmi radi zriadili v hlavnom meste Maďarska v Budapešti Dom slovenskej kultúry.
Imrich Fuhl: - Na celom svete je móda teraz hľadať si korene a títo naši mladí niekedy to naozaj vážne berú, že sme Slováci či čo, tak potom naozaj „či čo“, takže takéto určité zmŕtvychvstanie ešte môže byť, tak toto je asi naša posledná nádej.
Už čoskoro by mala do praxe vstúpiť aj nová metodika a koncepcia slovenského školstva v Maďarsku, ktorú pripravili odborné tímy pre každý stupeň vzdelávania.
Šéf maďarského parlamentu nazval poslancov Mostu zradcami
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/1123211-sef-madarskeho-parlamentu-nazval-poslancov-mostu-zradcami/
Rumuni si zvolili korupciu a politikov vo väzení
http://svet.sme.sk/c/20408110/rumuni-si-zvolili-korupciu-a-politikov-vo-vazeni.html
Menšinu v rumunských voľbách aktivizovali aj protimaďarské kroky
http://svet.sme.sk/c/20408539/mensinu-v-rumunskych-volbach-aktivizovali-aj-protimadarske-kroky.html
Fidesz: Zomknutie dvoch maďarských strán slávilo v Rumunsku úspech
http://www.teraz.sk/zahranicie/fidesz-zomknutie-dvoch-madarskych-str/233141-clanok.html
Orbán v Satu Mare: Rumunskí Maďari musia presadzovať svoje záujmy
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-v-satu-mare-rumunski-madari-mu/232614-clanok.html
Maďari v Rumunsku sa cítia byť diskriminovaní, ich púť nebude na zozname UNESCO
http://www.teraz.sk/zahranicie/madari-v-rumunsku-diskriminacia-unesco/232232-clanok.html
Jadrová hra v Maďarsku
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/412161-jadrova-hra-v-madarsku/
V Maďarsku sa narodili štvorčatá, otec je tiež zo štvorčiat
http://www.teraz.sk/magazin/v-madarsku-sa-narodili-stvorcata-ot/230155-clanok.html
Orbán telefonoval s Trumpom, ktorý ho pozval do Washingtonu
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-telefonoval-s-trumpom-ktory-ho/230066-clanok.html
V. Orbán: Neverím, že mladí Maďari idú do zahraničia iba kvôli mzdám
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-neverim-ze-mladi-madari-id/230106-clanok.html
Maďarsko považuje Egypt za strategického partnera
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-povazuje-egypt-za-strategick/230041-clanok.html
Hrojsman v Budapešti: Ukrajina kráča veľmi ťažkou cestou
http://www.teraz.sk/zahranicie/hrojsman-v-budapesti-ukrajina-kraca/230024-clanok.html
Vtáčia chrípka si vyžiadala v Maďarsku utratenie tisícov kusov hydiny
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vtacia-chripka-si-vyziada/229949-clanok.html
Podpora Jobbiku výrazne klesla
Viac ako polovica Maďarov vidí smerovanie krajiny negatívne
http://www.teraz.sk/zahranicie/prieskum-podpora-ultrapravicovej-strany/229790-clanok.html
Podpora ultrapravicového Jobbiku v roku 2016 klesla, posúva sa doľava
http://www.teraz.sk/zahranicie/podpora-ultrapravicoveho-jobbiku-v-roku/236594-clanok.html
Maďari budú lákať slovenské firmy. Na najnižšiu daň v únii
http://finweb.hnonline.sk/ekonomika/864867-madari-budu-lakat-slovenske-firmy
Vianočné pozdravy a vinše - Inšpirujte sa pri ich tvorbe
http://podnikam.webnoviny.sk/vianocne-pozdravy-a-vinse-inspirujte-sa-pri-ich-tvorbe/
Kresťanské vianočné pozdravy, priania a vinše
http://podnikam.webnoviny.sk/krestanske-vianocne-pozdravy-priania-a-vinse/
V Bratislave sa začali Vianoce, otvorili tradičné trhy
http://www.teraz.sk/regiony/obrazom-v-bratislave-rozsvietili-strom/228952-clanok.html
Fico: Cielený útok
Obvinenia voči rezortu diplomacie z predražených zákaziek súvisiacich so slovenským predsedníctvom v Rade EÚ
http://www.teraz.sk/slovensko/r-fico-to-co-sa-deje-posledne-dni/229710-clanok.html
M. Lajčák odmietol obvinenia
http://www.teraz.sk/slovensko/m-lajcak-odmietol-obvinenia-z-predra/229753-clanok.html
Maďarský parlament zvolil predsedu ústavného súdu a 4 nových sudcov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-parlament-zvolil-predsedu-us/229518-clanok.html
Szijjártó: Najširšie práva maďarskej menšiny zaručuje Srbsko
http://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-najsirsie-prava-madarsk/228761-clanok.html
Vučič: Vzťahy medzi srbskou a maďarskou vládou neboli nikdy také dobré
http://www.teraz.sk/zahranicie/vucic-vztahy-medzi-srbskou-a-madars/229331-clanok.html
V. Orbán: Maďarsko podporuje euroatlantickú integráciu Macedónska
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-madarsko-podporuje-euroatlantic/228862-clanok.html
Chorvátsky šéf diplomacie v Budapešti: Chceme otvoriť novú kapitolu
http://www.teraz.sk/zahranicie/chorvatsky-sef-diplomacie-v-budapesti/229592-clanok.html
Fidesz stráca preferencie
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-dominantny-fidesz-straca-pr/232412-clanok.html
Fidesz: Iba my ochránime Maďarov pred prisťahovaleckými kvótami
http://www.teraz.sk/zahranicie/fidesz-iba-my-ochranime-madarov-pred/229295-clanok.html
Kasárne v Hódmezővásárhelyi zmodernizujú kvôli úlohám ochrane hraníc
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-kasarne-v-hodmezvasarhe/228813-clanok.html
USA sú znepokojené z odsúdenia Sýrčana za terorizmus v Maďarsku
http://www.teraz.sk/zahranicie/usa-su-znepokojene-z-odsudenia-syrc/232302-clanok.html
Maďarská diplomacia: Je neprijateľné, že USA komentujú rozsudok súdu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-diplomacia-je-neprijatelne/232337-clanok.html
Šéf irackej diplomacie v Budapešti: IS ohrozuje každého človeka
http://www.teraz.sk/zahranicie/sef-irackej-diplomacie-v-budapesti-i/229505-clanok.html
Maďarský národný front bol zlikvidovaný
http://www.teraz.sk/zahranicie/magyar-idok-extremisticky-madarsky/232526-clanok.html
V Bönyi, kde extrémista zabil policajta, nedošlo k pochybeniu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-v-bonyi-extremista-policia/232670-clanok.html
Maďarská polícia zakročila proti pravicovým extrémistom
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-protiteroristicka-jednotka-z/228436-clanok.html
„Vyšehradská skupina je jednotná v postoji k migračným kvótam“
http://www.teraz.sk/slovensko/r-fico-vysehradska-skupina-je-jednot/233875-clanok.html
„EÚ sa musí dohodnúť, migrácia bude trvať dlho“
http://www.teraz.sk/zahranicie/hovorca-madarskej-vlady-musime-sa-v/232780-clanok.html
Minister Lázár: Eurokomisia chce povinné prerozdelenie prisťahovalcov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-minister-ek-chce-vynutit-p/232604-clanok.html
Maďarskí pravicoví extrémisti pripravovali útok na migrantov
http://www.teraz.sk/zahranicie/borsonlinehu-madarski-pravicovi-ext/229228-clanok.html
Maďarská obec preventívne zakázala stavať mešity
http://www.etrend.sk/ekonomika/madarska-obec-preventivne-zakazala-stavat-mesity.html
Maďarské protiteroristické komando opäť zasahovalo proti radikálom
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarske-protiteroristicke-komando-op/230016-clanok.html
Maďarský súd nariadil vzatie do väzby dvoch radikálov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-sud-nariadil-vzatie-do-vazb/228749-clanok.html
Podozrivému z bombového útoku v Budapešti predĺžili vyšetrovaciu väzbu
http://www.teraz.sk/zahranicie/podozrivemu-z-bomboveho-utoku/229365-clanok.html
Muž podozrivý z bombového útoku v Budapešti odmieta spoluprácu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-zadrzany-podozrivy-z-bombo/228566-clanok.html
Kvôli havárii rumunského člnu zastavili plavbu na Dunaji
http://www.teraz.sk/zahranicie/kvoli-havarii-rumunskeho-clnu-zastav/229557-clanok.html
Maďari vybudujú železničné spojenie s budapeštianskym letiskom
http://www.teraz.sk/ekonomika/madari-vybuduju-zeleznicne-spojenie/228757-clanok.html
Krasnodar neprešiel
Daniel Okáli jedným podpisom zmenil názvy siedmich stoviek miest a obcí
http://spravy.pravda.sk/zaujimavosti/clanok/246666-ceklis-chceli-premenovat-na-krasnodar/
Po západe slnka v Pilíši
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1111647592267549
Pilíš - Pri Dvoch Bukoch
22. decembra 2016 - Foto: I. Fuhl
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1125794640852844
Slovenské literárne popoludnie s Pilíšanmi v Békešskej Čabe
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1112960805469561
Živé maturitné otázky v Békešskej Čabe a Budapešti
Zväz Slovákov v Maďarsku v spolupráci so slovenskými gymnáziami v Békešskej Čabe a Budapešti pod názvom Živé maturitné otázky usporiadal 9. a 12. decembra 2016 mimoriadne hodiny slovenskej literatúry, stretnutia s trojicou slovenských básnikov spod Pilíša Gregorom Papučkom, Alexandrom Kormošom a Imrichom Fuhlom.
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1114298835335758
Adventný večierok mlynských školákov
15. decembra 2016 v Stredisku pilíšskych Slovákov - Foto: I. Fuhl
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1118992314866410
Celoštátne adventné stretnutie slovenských detí
Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM), Slovenské divadlo Vertigo a Verejnoprospešná nadácia Za Slovákov v Maďarsku usporiadali 2. decembra 2016 v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch Celoštátne adventné stretnutie slovenských detí. Podujatie slávnostne otvorila predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková, adventné sviece zapálili: štátny tajomník Ministerstva ľudských zdrojov (EMMI) zodpovedný za cirkevné, národnostné a spoločenské vzťahy Miklós Soltész, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku Rastislav Káčer, predseda parlamentného výboru pre národnosti, slovenský hovorca Ján Fuzik a katolícky farár v Mlynkoch Zoltán Szalay. Po odovzdaní diplomov štipendistom Programu pre nadaných žiaci slovenskej školy v Budapešti predviedli vianočný program. Celoštátne adventné stretnutie slovenských detí sa skončilo predstavením Divadla PIKI. - Foto: Imrich Fuhl
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1100309750068000.1073742025.147596498672668&type=3
Krajania vo vysielaní RTVS
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10071/113472
Mozaika Ľuby Koľovej zo Stálej konferencie 2016
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2089/krajania-vo-vysielani-rtvs-sledujte-publicisticku-mozaiku-luby-kolovej-zo-stalej-konferencie-2016
Zborník Stálej konferencie
Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016
http://www.uszz.sk/data/2016/01_ZBORNIK_TLAC_muedit3.pdf
Fotogaléria:
https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1066054266826882
Pokojné krajanské Vianoce 2016 a úspešný nový rok 2017!
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4258/pokojne-krajanske-vianoce-2016-a-uspesny-novy-rok-2017
Panslávi v kaštieli, alebo o uhorskej šľachte slovenského pôvodu
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2134/panslavi-v-kastieli-alebo-o-uhorskej-slachte-slovenskeho-povodu
Uhorská šľachta bola v skutočnosti slovenská
https://dennikn.sk/639722/uhorska-slachta-bola-v-skutocnosti-slovenska/
Súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/24577-vypprecoslov16
Nemôžete nájsť zahraničného Slováka, ktorý nehovorí aj spisovným jazykom
Slovenské obce so Slovákmi, ale nájdete ich v Maďarsku
http://zaujimavosti.net/pikosky-a-lifestyle/skutocne-slovenske-obce-ale-najdete-ich-v-madarsku/
My, Slováci v Maďarsku
http://www.slovaci.hu/index.php/sk/9-blog/79-my-slovaci-v-ma-arsku
Mapa s fotografiami všetkých kostolov Slovenska
https://dennikn.sk/160769/kostoly-slovenska-mapa-fotky/
Prečo Slováci utekajú za hranice a len málo z nich sa chce vrátiť
http://www.etrend.sk/podnikanie/slovakov-odradza-od-navratu-zo-zahranicia-korupcia-domov-chce-len-kazdy-stvrty.html
Príbehy a výroky Slovákov, ktorí odišli do zahraničia
http://www.etrend.sk/podnikanie/pribehy-a-vyroky-slovakov-ktori-odisli-do-zahranicia.html
Prvé zasadnutie Rady vlády SR pre krajanské otázky nastolilo potrebu väčšej systémovosti strategického partnerstva s krajanmi
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4241/prve-zasadnutie-rady-vlady-sr-pre-krajanske-otazky-nastolilo-potrebu-vaecsej-systemovosti-strategickeho-partnerstva-s-krajanmi
Memorandum o spolupráci medzi ÚSŽZ a ŠPÚ
Efektívna spolupráca a vzájomná súčinnosť na prospech vzdelávacích aktivít a zvyšovania kvality vyučovacieho procesu v slovenskom jazyku v prostrediach slovenských komunít v zahraničí, ako aj element poznania histórie a života našich krajanov v zahraničí a jeho zaradenie do učebných osnov stredných škôl na Slovensku.
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4249/jan-varso-a-ludovit-hajduk-podpisali-memorandum-o-spolupraci-medzi-uszz-a-spu
Rodáčka z Kovačice v bratislavskej BIBIANE
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2161/bibiana-vystavuje-obrazky-z-kovacice-insitnej-maliarky-klary-babka
Zomrel známy insitný maliar Ján Husárik
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/9790-in-memoriam-jan-husarik
Ján Varšo podnecoval krajanov v Srbsku a Maďarsku k vzájomnej spolupráci a zvýšeniu pocitu spolupatričnosti
Predseda ÚSŽZ navštívil Nový Sad, Báčsky Petrovec, Kovačicu, Belehrad a Budapešť
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4245/jan-varso-podnecoval-krajanov-v-srbsku-a-madarsku-k--vzajomnej-spolupraci-a-zvyseniu-pocitu-spolupatricnosti
Ján Varšo vo Vojvodine: Posilňovať jednotu v diverzite názorov
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/9744-jan-varso-posilnovat-jednotu-v-diverzite-nazorov
Slovenstvo v jeseň 2016 (Jozef Schwarz)
Slováci v Maďarsku idú ďalej.
http://www.noveslovo.sk/c/Slovenstvo_v_jesen_2016_3
Slovenské múzy tvoria aj v Maďarsku
http://www.noveslovo.sk/c/Slovenstvo_v_jesen_2016_2
Autochtónni (uhorskí) Slováci potrebujú samostatnú koncepciu starostlivosti materského štátu
http://www.noveslovo.sk/c/Slovenstvo_v_jesen_2016_1
Zoltán Bárkányi Valkán v Šalgótarjáne
Spisovateľ a publicista Zoltán Bárkányi Valkán počas adventu na stretnutí s čitateľmi v Župnej knižnici a Osvetovom stredisku B. Balassiho v Šalgótarjáne o svojej novej knižke Balada o starkej a o 70. výročí presídľovacej akcie na základe dohody o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1124263334339308
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1133202426778732/?type=3&theater
Slováci z Maďarska na bratislavskej Bibliotéke
Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku, Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku a Spoločnosť SlovakUm v rámci knižného veľtrhu Bibliotéka pod záštitou Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku 10. novembra 2016 v Bratislave usporiadali prezentáciu najnovších publikácií Slovákov v Maďarsku.
Slovenské múzy v Maďarsku - Zoltán Bárkányi Valkán: Balada o starkej (Drobná próza. Výber) / Alexander Kormoš: Večne živý prameň (Básne a preklady) / Publikácie predstavil básnik a novinár, konateľ Spoločnosti SlovakUm Imrich Fuhl / Úryvky z diel odzneli v interpretácii autorov a Anny Ištvánovej
Výber z nových odborných publikácií Slovákov v Maďarsku - Pitvaroš na starých fotografiách / Knihu predstavila: riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Katarína Királyová / Knižné novinky Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku - časopis a knižná edícia Kor/ridor, Čabianske priezviská, Duchovná a sociálna kultúra menšín v majoritnom prostredí, Po stopách slovenskej minulosti Budapešti / Knihy predstavila riaditeľka VÚSM Anna Kováčová za účasti autorov: Evy Kowalskej, Ivety Valentovej, Anny Divičanovej a Ľuboša Kačírka - Moderovala: Mária Katarína Hrkľová
oSlovMa-Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1078389765593332
oSlovMa-video:
Univerzitná profesorka, etnologička a slovakistka, prvá riaditeľka VÚSM Prof. PhDr. Anna Divičanová, CSc. Dr. hab. o čabianskych priezviskách na bratislavskej Bibliotéke
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1078947582204217/
Knižný veľtrh Bibliotéka 2016 sa teší veľkému záujmu priaznivcov
http://www.teraz.sk/kultura/knizny-veltrh-biblioteka-2016-sa-te/227596-clanok.html
Knižný veľtrh Bibliotéka 2016 v bratislavskej Inchebe
http://www.teraz.sk/kultura/knizny-veltrh-biblioteka-2016-dopolu/227460-clanok.html
Literatúra krajanov na bratislavskej Bibliotéke
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2035/na-biblioteke-v-bratislavskej-inchebe-literatura-krajanov
Claude Baláž: Legislatíva Slovenskej republiky a slovenská diaspóra
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/150-politika2-politika2/1373-legislativa-sr-a-slovenska-diaspora
Jozef Schwarz: Uhorskí Slováci potrebujú samostatnú koncepciu starostlivosti materského štátu
Odporúčam rozpracovať koncepciu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí duálne: Osobitne koncepciu podpory rozvoja slovenských národnostných menšín žijúcich v zahraničí a koncepciu podpory slovenských komunít žijúcich v zahraničí. - Jednotný, rovný postup je nedostatočný
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/1371-potrebuju-samostatnu-koncepciu-starostlivosti
Súťaž v prednese slovenskej poézie a prózy v XIII. obvode Budapešti
Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti 28. novembra 2016 v priestoroch Materskej školy, základnej školy, gymnázia a žiackeho domova s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti usporiadala súťaž v prednese slovenskej poézie a prózy pre študujúcu mládež z Budapešti a z okolitých osád. Súťažiaci zarecitovali báseň, resp. predniesli úryvok z prozaického diela podľa vlastného výberu.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1095795783852730
Oprášené fotografie - Stalo sa. pred 19 rokmi:
Literárny čaj s Imrichom Fuhlom na Veľvyslanectve SR v Budapešti
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.147604828671835.29326.147596498672668/343488109083505/?type=3&theater
Čriepky zo života farára Michala Francisciho (1905-1980)
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1098-riepky-zo-ivota-michala-francisciho-1905-1980
Národne uvedomelý Komlóšan pôsobil medzi Slovákmi v Cinkote a Békešskej Čabe - Desaťročie redigoval Čabiansky kalendár - Stál na čele Antifašistického frontu Slovanov v Maďarsku - Písal o nepriaznivom položení Slovákov v Maďarsku
Prezentácia 55. čísla Čabianskeho kalendára
8. februára 2017 o 15.00 hodine v békeščabianskom Dome slovenskej kultúry
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/24676-prezentacia-jubilejneho-55-isla-abianskeho-kalendara-2017?month=2&year=2017
V Slovenskom Komlóši nejedia iba klobásy
http://tv.sme.sk/v/32983/v-slovenskom-komlosi-nejedia-iba-klobasy-pripravte-si-doma-kvasienke.html?piano_t=1
Pripravte si doma kvasienke
Video: http://v.sme.sk/datamm/3/32/32983/komlos_varenie_fin.mp4.73205.mp4
Kde majú korene maliari kovačickej insity?
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/625-jan-baur-insitn-maliar-s-novohradskmi-koremi
Insitná tvorba Kovačickej trojky
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/596-insitna-tvorba-kovaickej-trojky
Kovačická insita rozbehla sa do sveta
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1216-kovaicka-insita-rozbehla-sa-do-svetakovaicka-insita-rozbehla-sa-do-sveta-jan-glozik
Zostala verná sebe a slovenskej tradícii
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/595-zostala-verna-sebe-a-slovenskej-tradicii
Veľká symfóniu života
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1340-kohut-pavla-hajku-spieva-veku-symfoniu-ivota
Slovanské esperanto
Tamktor utratijt svoi jazika, utratijt seba. / Slovio es novju mezxunarodju jazika, ktor razumijut cxtirsto milion ludis na celoju zemla.
http://www.slovio.com
Milan Stano / Kalendár 2017
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1094781550620820
Najväčšia zbierka ľudových piesní Slovenska
http://www.ludoslovensky.sk/piesne/
Autorom projektu Ľudo Slovenský je aforista a publicista Tomáš Ulej
http://kultura.pravda.sk/hudba/clanok/413345-web-ludo-slovensky-spristupni-tisice-ludovych-piesni/
10. ročník Školy v prírode Poznaj svoje korene - Oslavy na Horehroní
Deti dostávajú príležitosť zažiť Slovensko, vlasť svojich predkov. Vidia skutočné farby, krajinu, mestá a ľudí - nie mapy, fotky či stránky internetu. Stávajú sa súčasťou tunajšieho, autentického jazykového prostredia a zo dňa na deň sa zintenzívňuje ich schopnosť dorozumieť sa v bežných komunikačných situáciách.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1-kultura1/1375-poznaj-svoje-korene-oslavy-na-horehroni
Predvianočný čas v Slovenskom Komlóši rozvoniava vábnosťou dolnozemskej zabíjačky
17. decembra 2016 - (Ľudo Pomichal - slovenskezahranicie.sk)
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/65/predvianocny-cas-v-slovenskom-komlosi-rozvoniava-vabnostou-dolnozemskej-zabijacky
Ak Slováci na Dolnej zemi - a teda aj v Slovenskom Komlóši na juhu Maďarska - so starostlivosťou a fortieľom im vlastnými ochraňujú dedičstvo predkov, rozmer, obsah a formy ich posolstiev, v časovom horizonte pomaly sa dotýkajúcom už troch stáročí (už o dva roky - v dvetisíc osemnástom si v Békešskej Čabe pripomenieme rovnú tristoročnicu „poklepkania na kameň” slovenskej prítomnosti v týchto končinách.) sú neodmysliteľné bez chutí, vôní a farieb povestnej a náramne gustióznej až pôžitkárskej dolnozemskej kuchyne. Tej, ktorá by bez tradičného koloritu a gurmánskych zážitkov povestných zabíjačiek dozaista nemala ani plnosť sýtych a jedinečných jedál, ani pôvab neraz neuveriteľných príbehov (tie, ak by ktosi zozbieral z rozprávaní, ktoré sa v dobrých dolnozemských rodinách dedia pokoleniami, boli by na objemnú knihu), ba ani skvelý pocit zo zmyselných chutí, ktoré, iba ak úchytkom spomeniem z nášho rodinného zabíjačkového menu repatriantov z Pitvarošu, obce vzdialenej desať kilometrov od Slovenského Komlóša, približuje na jazyk okrem neodmysliteľného „trojboja” sviatočnej večere, na ktorej sa schádza celá početná rodina a hostia - klbása, hurka a krvavnička, aj obedňajšia pečená „cigánska”, zabíjačkový paprikáš, sárma (zabíjačkový plnený kapustný list), z tradičnej „pozostalosti” kde-tu aj tzv. máčanka (chutná paradajková omáčka s vareným mäsom). Pravdaže, aj „múčni” či „sladkí” fajnšmekri sa v takýto deň hojne nasýtili: od škvarkových pagáčov (bagáne) cez makové a orechové záviny, kysnutie buchty so slivkovým lekvárom až po jemnučké a na jazyku sa rozplývajúce „sadlovie kifle” s makom, ba dokonca ak gazdiná chcela čo najviac ulahodiť, nechýbali ani krehké „herouke”.
Od rána sa do celej tej rozvoniavajúcej symfónie príjemne vmiešavali „trúnkové partitúry”, keď najmä chuťové poháriky mužského zabíjačkového osadenstva lahodne šteklilo pálenô, výlučne doma vypálená poctivá slivovica, aby sa od poludnia až do podvečera, keď sa znalecky degustovala pomletá klobásová zmes, až po poslednú „nadiatu klbásu” usrkávalo „dobrô vínko”. Následný bohato prestretý stôl a rodinná hostina počas zabíjačkovej večere, keď sa v atmosfére dobre vykonaného diela rozhostila aj ľubozvučná a mäkkosťou ucho i dušu pohládzajúca dolnozemská nárečová slovenčina, boli natoľko príjemnou a zajedno i emotívnou udalosťou, že jej sekvencie sa natrvalo ukotvili v pamäti tých, ktorí boli zabíjačkových prác i posedení účastní. Napokon, v absolvovaní piatich-šiestich rodinných zabíjačiek počas jednej zimy bol v detstve v rodinnom lone dolnozemskej rodiny, hoci od roku 1947 žijúcej na Slovensku, v tom najlepšom poznačený a ovplyvnený dedičnou „polahodou svinskej veci” (a veď prečo aj inak nenazvať zabíjačku.?) autor týchto riadkov.
Keď som si klikol na portál oslovma.hu, všetko, čo som v predchádzajúcich riadkoch pripomenul, sa mi sťaby obraz za obrazom vyjavovalo pred očami filmu z môjho detstva. Rovnako aj v priamych dotykoch so slovenskou Dolnou zemou v Maďarsku - či už v Komlóši, na Čabe, Pitvaroši či na Medzove, ba v blízkom cezhraničnom rumunskom Nadlaku, hoci jakživ som v nich nezažil povestnú zabíjačku. Vďaka mojim prastarým a starým rodičom a mamičke, ktorí mi spolu s ďalšími z našej rozvetvenej rodiny Príbelskej a Rikkovej, ako aj príbuzenskými a priateľskými vzťahmi nevýslovnej spolupatričnosti repatriantov z roku 1947 vtedy z jednej z najslovenskejších obcí v Maďarsku - Pitvarošu, čaro Dolnej zeme predostierali dennodenne ako na tanieri na Slovensku (som hrdý na to, že dolnozemský fenomén sa najmä vďaka nim, našim rodinným vzorom, darí uchovávať a rozvíjať aj v ďalších generáciách na Slovensku!), som mal tú svoju - tradíciami, chuťami, vôňami, írečitou vravou, vierou, pokorou ku všetkému, na čo siahnem a k čomu sa odhodlám, aj tu, neďaleko Bratislavy: či už v Senci, Reci, Malej Mači, Sládkovičove. Jednoducho všade tam, kam siahala naša rodina a jej pozitívne oscilovanie v užitočnej a prínosnej dolnozemskej originalite.
A tak i preto sa oplatí pohrúžiť do albumu čerstvých fotografií, ktoré okrem „krútenia klbás” a dobromyseľných či ostrovtipných, najmä však ducha povznášajúcich replík v Slovenskom Komlóši, stihol v partii dobrých priateľov nasnímať Imrich Fuhl. Napriek svojej mladosti - parafrázujúc Andreja Sládkoviča, nášho klasika s „pridanou hodnotou” - „a čo je mladosť - päťdesiat päť rokov.? - večnou mladíckosťou zapálený publicista, poet, fotograf a v tom najlepšom dobrotou nadelený pokušiteľ pozitívnej slovenskosti a jej pretrvania v Maďarsku. Kým na Slovensku sa čas, pred desaťročiami sa na vidieku pýšiaci prívlastkom „zabíjačkový”, z gazdovských dedinských dvorov akoby nadobro vytratil, či skôr náznakovo sa na verejnosti obcí a miest „tasí” ako „zážitková exkluzivita”, dobrotivá slovenská Dolná zem si chráni žiarivú a sugestívnu intimitu írečitej obyčaje a užitočných mravov hodných keľavných hospodárov. Nuž a vďaka Imriškovi ich vo vizuálnych posolstvách s pôžitkom sprostredkúvam aj ďalším.
Ľudo Pomichal
(Blog je príspevkom autora - potomka rodákov z obce Pitvaroš v južnom Maďarsku k blížiacemu sa 70. výročiu výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v roku 2017 a slovensko-slovenskému dialógu medzi Slovenskom a slovenskou Dolnou zemou v Maďarsku napriek 70-ročnému odlúčeniu.)
Tradičná dolnozemská zabíjačka - Výroba pravej komlóšskej klbásy
Fotografie Imricha Fuhla na facebooku oslovma.hu:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=517387841693530
Tradície a zvyky starého Silvestra, aj Nového roka!
http://najmama.aktuality.sk/clanok/228631/tradicie-a-zvyky-stareho-silvestra-aj-noveho-roka/
Pred konferenciou a udelením ceny v Nadlaku
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/24637-pred-konferenciou-a-udelenim-ceny-v-nadlaku
Prihláška:
http://www.luno.hu/images/stories/2017/Aktuality/17-01/prihlaska_konf_nadlak_2017.doc
Štatút Ceny:
http://www.luno.hu/images/stories/2017/Aktuality/17-01/CenaStefanka17.doc
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1144893595609615/?type=3&theater
Ľudové noviny / Týždenník Slovákov v Maďarsku
Staršie čísla: http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/starsie-cisla-novin/tlac-verz-pdf
http://www.luno.hu/images/pdf/2017/03-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1160147350750906
Obsah (č.03/2017): Pred konferenciou a udelením ceny v Nadlaku / O čom sme písali? / Slovenská Budapešť - slovom a obrazom / Začiatok roka v DSK v Békešskej Čabe / Spoločne v Šalgótarjáne / Keby lavičky vedeli rozprávať / K 150. výročiu narodenia Jána Cablka / Príloha pre deti - LuDo / Kultúrna súťaž „Kto čo vie?“ v Sarvaši / Výzva na účasť v celoštátnej literárnej súťaži / Stretnutie európskej mládeže Taizé v Rige / Začnite deň zdravými raňajkami / Jozef Špaček: Pascalov tieň (úryvok) / Séria tanečných domov v Slovenskom Komlóši / Na voľné chvíle: vtipy, tajnička / Kruté mrazy v Maďarsku
http://www.luno.hu/images/pdf/2017/02-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1152569241508717
Obsah (č.02/2017): Editoriál: Kozmická zmluva / O čom sme písali? / Deň národností v Slovenskom Komlóši / Verejné zasadnutie v Sarvaši / Zhromaždenie Slovákov a Vianoce v Rétšágu / Živé maturitné otázky na Čabe a v Budapešti / „Hriešnici sme na lodi stroskotanej.“ (?) / Pestrý december v novomestskej škole / Oživenie zimných zvykov v Sarvaši / Nitrania v Pilíši hľadali v matrike svoje rodiny / Vianočná bohoslužba v Lutherovom dvore / Starostlivosť o vlasy / Pavol Kondač: Onemená izba (úryvok) / Na stretnutí detí v Netejči / Na voľné chvíle: osemsmerovka, vtipy / Susedovci, jak sa máte? - tentoraz v Čuvári
http://www.luno.hu/images/pdf/2017/01-2017.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1146346718797636
Obsah (č.01/2017): Mladistvo na svoj vek / O čom sme písali? / Michal Lásik vyznamenaný Za národnosti / Štefan Keveházi ocenený „Za Bánhidu“ / Deň národností Komárňansko-Ostrihomskej župy / Alžbeta Ančinová vyznamenaná posmrtne / Michal Tóth získal cenu „Za čabianskych Slovákov“ / Advent vo Veľkej Tarči / Národnostný deň a ples vo Veľkom Bánhedeši / Sviatok s priateľmi z Kozároviec a zo Šale / Stužková slávnosť na budapeštianskom gymnáziu / Slovenské súťaže v komlóšskej slovenskej škole / Sviatok Zjavenia Pána a krstu Krista Pána / Keď mlieko skysne / Andrea Tichá: Tango na Dračom plese / „Pod Pilíšom - tam je náš svet“ / Na voľné chvíle: vtipy, krížovka pre deti / Putovná výstava Strážcovia v komlóšskej škole
http://www.luno.hu/images/pdf/2016/52-2016.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1141153582650283
Obsah (č.52/2016): Namiesto editoriálu - Naše noviny nevyblednú / Slovo má Imrich Fuhl / A. Hollerová Račková: Medzníky, míľniky a my / Ján Varšo na pracovnej návšteve v Budapešti / Valné zhromaždenie Identity v Šámšonháze / Verejné zasadnutie Slovákov v Novohradskej župe / Fórum békešských Slovákov vo Veľkom Bánhedeši / Desiate výročie Folklórnej skupiny v Pišpeku / G. Papuček o zbierke S. Brtoša Krvou spečatené / Vianočný galaprogram v budapeštianskej škole / Za Mikulášom a Vianocami na Slovensku / Slovenská adventná omša s vystúpením detí v Níži / Pápež opradený legendami / Ako silvestrovať s deťmi / Jozef Banáš: Príď zajtra / Na voľné chvíle: krížovka, vyhodnotenie / Mozaika: Vianoce budapeštianskych Slovákov / V Šápove privítali Vianoce
http://www.luno.hu/images/pdf/2016/51-2016.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1134815123284129
Obsah (č.51/2016): Namiesto editoriálu - Sviatočné jablko / Vianočný pozdrav z Matice slovenskej / Naša anketa: Čas vianočný, čas sviatočný / Slováci v Senondreji si založili samosprávu / XIII. Novohradský slovenský národnostný deň / Mlynčania už po druhýkrát za mrežami / Literárny večierok V4 v Budapešti / Adventné stretnutie starobudínskych dôchodcov / Deň dôchodcov vo Vidinej a Dengelegu / Pečenie medovníkov v Irminčoku / Výlety budapeštianskych žiakov v krajinách V4 / Advent v novomestskej škole / Eva Bachletová: Kult Vianoc / Ako jesť cez Vianoce a nepribrať / Ladislav Hrubý: Sneh a sadze (úryvok) / Dušan Brindza: Vôňa ticha / Na voľné chvíle: vtipy, tajnička / K. Fehérová získala ocenenie „Za békešských Slovákov” / Sladká vianočná dedina v Čemeri
http://www.luno.hu/images/pdf/2016/50-2016.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1134116546687320
Obsah (č.50/2016): Súbeh pre žiakov 7. a 8. tried ZŠ a ich mentorov / Slovo má Erika Kissová Töröková / Prezident SR Andrej Kiska na návšteve Maďarska / Aj v roku 2017 sa zvýši podpora pre národnosti / Celoštátne adventné stretnutie slovenských detí / Slovenský Mikuláš v XIII. obvode Budapešti / J. P. Bella: Dolná zem mu prirástla k srdcu / Príloha pre deti - LuDo / Recitačná súťaž v budapeštianskej škole / Stužková slávnosť čabianskeho gymnázia / Decembrová omša s adventným koncertom / Zvládnite vianočné upratovanie bez stresu / Jaroslav Vlnka: Podvečer v Saigone (úryvok) / Na voľné chvíle: tajnička / Mozaika: Tradičná zabíjačka v Kardoši / Nezvyčajná komlóšska premiéra v Budapešti
http://www.luno.hu/images/pdf/2016/49-2016.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1121924041239904
Obsah (č.49/2016): Vyšla ročenka Náš kalendár na rok 2017 / Slovo má Mária Vogyeraczká / Posledné tohtoročné zasadnutie VZ CSSM / Slováci z Maďarska na bratislavskej Bibliotéke / Slovenský týždeň s recitačnou súťažou v Tardoši / Verejné zasadnutie v XII. obvode Budapešti / Odhalenie pamätnej tabule Anny Medovarskej / Deň venovaný slovanskej kultúre v Zugló / Národnostný galaprogram v VI. obvode Budapešti / Slovenský týždeň v sarvašskej slovenskej škole / Pasovačka prvákov v budapeštianskej škole / Stretnutie rodákov a príbuzných v Nesvadoch / Ochorenie, ktoré bolestivo kričí: Nejedz mäso! / Literatúra: Andrea Tichá - Vidmo / F. Villon: Zbojnícka balada o ryšavom Coquillardovi / Na voľné chvíle: vtipy, osemsmerovka / Slovenský adventný večierok v Dorogu / Začiatok adventu v Novej Pešti
http://www.luno.hu/images/pdf/2016/48-2016.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1112854095480232
Obsah (č.48/2016): Editoriál: December / Slovo má Edita Hortiová / Konferencia ZSM v Mlynkoch / Klenoty našej doliny v Maglóde / Slovenské samosprávy v Dolných Peťanoch / Ľudové hry a spoločná oslava menín / Stretnutie národností v Agárde / Kvíz Slovenskej samosprávy II. obvodu / Večierka a Charlieho teta v Čabačude / XXVI. ročník cezpoľného behu v Sarvaši / Zaujímavosti zo života svätého Mikuláša / Tradičný Martinský trh na Komlóši / Žijeme v očakávaní príchodu / Živiny v rastlinných mliekach / Ján Čajak: Ja si môj mliečnik nenačnem / Na voľné chvíle: vtipy, krížovka pre deti / Mozaika: 6. kresťanský ples na Komlóši / Dámska jazda Sone Košarovej
http://www.luno.hu/images/pdf/2016/47-2016.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1107513326014309
Obsah (č.47/2016): Editoriál: Supermesiac / Slovo má Júlia Szabová Marloková / Doškoľovanie aktivistov ZSM v Hronci / Bilancovanie v Komárňansko-ostrihomskej župe / Poznávací zájazd PMC SM do Bukových vrchov / Novinky z Vacova - výlet a jazykový kurz / Pestrá jeseň v Kétšoproni / Kuchyňa starých mám v Číve / Deň kukurice v Malej Tarči / Nadnárodné projektové stretnutie na Cypre / V Maďarsku sa začne Rok sv. Ladislava / Zákonitosti pri farbení vlasov / Čo si všímať pri nákupe mäsa / M. Balgová: Keď je teplo a hore sú len plechovky / Dana Podracká: Perla / Na voľné chvíle: krížovka, vtipy / Mozaika: Uznanie našim súborom / Vianočné trhy na Vörösmartyho námestí
http://www.luno.hu/images/pdf/2016/46-2016.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1094753493956959
Obsah (č.46/2016): Editoriál: Symbolika / Slovo má Alžbeta Hollerová Račková / Svätá omša a slávnosť na pamiatku Petra Pázmaňa / Slováci sa zabávali na Slovenskej klobasiáde / Spoločný večierok s Bánhedešanmi a Nadlačanmi / Spoznávanie významných osobností Slovenska / Pietna spomienka pri hrobe Juraja Bielika / Príloha pre deti - LuDo / Spoznávanie hradov a zámkov na Slovensku / Kétšopronské oltárne obrusy na Raticovom Vrchu / Je moje dieťa naozaj pomalé a má problém s učením? / Andrea Tichá: Rande na Brnčalke / F. Villon: Balada o synovi nikoho (G. Papuček) / Na voľné chvíle: vyhodnotenie tajničiek, tajnička / Tekvicové huncútstva a poznávací zájazd Ečerčanov / Červený mramor na každom kroku v Tardoši
O čom sme písali pred piatimi rokmi?
Imrich Fuhl: V znamení arogancie moci / Pomýlená politika (Pravda)
http://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/66473-v-znameni-arogancie-moci/
O čom písali Ľudové noviny pred 50, 25 a 10 rokmi? (1)
Oblastné porady slovenských osvetových a kultúrnych pracovníkov / Na čo sa ešte pamätajú v župe Békés / Čo s národnostným zákonom a voľbami do menšinových samospráv? / S mladistvým zápalom
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/24614-o-om-sme-pisali
O čom písali Ľudové noviny pred 50, 45, 25, 10 a 5 rokmi? (2)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/24628-o-om-sme-pisali-2
Konferencia slovenských osvetárov v Balašských Ďarmotách / Prvé kolo súťaže „Vyletel vták“ v Boršodskej župe / Obraz menšín v masovej komunikácii / „Slovenskejší ako na Slovensku“ / Memento predkov na cintoríne v Huti
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1139381302827511
O čom písali Ľudové noviny pred 50, 45, 25 a 10 rokmi? (3)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/24638-o-om-sme-pisali-3
Mládežnícky klub v Slovenskom Komlóši / Župné stretnutia súťaže „Vyletel vták“ / Obava z novej výmeny obyvateľstva / Krst zbierky veršov Antona Drevenku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1145408848891423
O čom písali Ľudové noviny pred 45, 30, 25, 20 a 10 rokmi? (4)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/24657-o-om-sme-pisali-4
Ťažkosti so slovenčinou v sarvašskej škole / Vzdelávacie krúžky v našich novohradských obciach / Michal Lásik o neutešenom stave našej národnosti / Dolnozemskí slovenskí spisovatelia v Békešskej Čabe / Anton Paulik: Pripravení na voľby
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1151651701600471
O čom písali Ľudové noviny pred 50, 30, 25, 20 a 10 rokmi? (5)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/24674-o-om-sme-pisali-5
„Tak dobre padne počúvať po našom“ / Výstavba slovenskej školy v Budapešti sa preťahuje / V Huti (Pilisszentlélek) môžu stavať len cudzí páni? / Priekopnícke dielo: Čabianska čítanka I. / Predvolebné stretnutia slovenských elektorov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1158979650867676
Týždenník Slovákov v Maďarsku v novom šate
V tomto roku jubilujú. Nielen iba preto sa ihneď od prvého čísla 2017 s oduševnením vystrojili, obsahovo nadýchli, aby čitateľa osviežili, ale aj náležite, zohľadniac v grafickom stvárnení sťaby zmodernizované prvky štýlu „retro”, oslovili. S tým najlepším úmyslom ešte väčšmi zaujať, informovať, povzbudiť, inšpirovať. Čitatelia Ľudových novín, týždenníka Slovákov v Maďarsku, ktorý chce obsahovo, tematicky, ale aj vizuálne korešpondovať s krásnym výročím - 60 rokmi svojho vzniku, dostali k začiatku nového roku 2017 po precíznej príprave počtom síce malého, no myšlienkovo a tvorivo vnímavého a obetavého redakčného kolektívu, vskutku nevšedný darček. Nech sa skrze neho sila adresného slova, váha cnostnej myšlienky, dosah vykryštalizovanej vety - a to všetko skĺbené v obrazovom vneme fotografií s priľnavosťou ich výpovednej hodnoty - aj v harmónii a súlade s kánonom akurátneho grafického stvárnenia zohľadňujúceho dynamiku estetickej komunikácie printových siločiar, dostane do rúk každého čitateľa z radov Slovákov v Maďarsku, ale aj priaznivcov „Ľudoviek” na Slovensku vždy ako sviatočná a radostná zvesť o tom, že Slováci od Zemplína cez Novohrad, Pilíš, Budapešť, Segedín, dolnozemské bašty Békešskú Čabu, Sarvaš či Slovenský Komlóš majú odhodlanie, silu aj vieru uchovať si všetko to vzácne, čarovné, pôsobivé a ducha naplňujúce skrze slovenskú reč. My na Slovensku im v tom želáme pevnosť vôle, nadhľad v tvorbe, pribúdanie čitateľského zázemia vrátane mladej generácie, ale najmä presvedčenie, že to všetko, čo činia, má význam, zmysel, aj presvedčivosť posolstva. Nech ich v tom posilňuje vedomie, že každé slovo v Ľudových novinách je aj takmer po troch storočiach trvalej slovenskej stopy v „maďarskom priestore” tým najúprimnejším vyjadrením vzťahu a pamiatky na ich slovenských predkov, ktorí ich doposiaľ oduševňujú, motivujú a zajedno aj zaväzujú. Priatelia a kolegovia, nech vám táto príjemná obeta v službe slovenskosti v Maďarsku aj s pocitom prirodzeného odovzdania sa najlepším a najsprávnejším tvorivým žurnalistickým i ľudským pohnútkam vydrží aspoň do storočnice vašich Ľudových novín! - S úctou: Ľudo Pomichal
Mladistvo na svoj vek
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/24610-namiesto-editorialu-mladistvo-na-svoj-vek
Ľudové noviny nevyblednú
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/24605-namiesto-editorialu-na-e-noviny-nevyblednu
Predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková: Medzníky, míľniky a my
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/24607-medzniky-mi-niky-a-my
Konateľ spoločnosti SlovakUm Imrich Fuhl: Starý a nový rok
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/24606-1ot1652
Vyšla naša obľúbená ročenka
Koncom novembra vyšlo obľúbené čítanie Slovákov v Maďarsku - ročenka Náš kalendár na rok 2017, ktorej vydavateľom je Nezisková verejnoprospešná s.r.o. SlovakUm. Jedna z najvýznamnejších publikácií Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) zaznamenáva tohtoročné spoločensko-kultúrne udalosti tunajších Slovákov. Cieľom tvorcov bolo, aby ročenka umožnila čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku - prezentujúc udalosti zachytené objektívom fotoaparátu, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť našich školákov a mládeže, a to s netajenými ambíciami, aby Náš kalendár bol niečím viac než „iba“ kronikou našej Slovače. Jeho redaktori a autori sa snažili o to, aby ročenka CSSM bola obsahovo, tematicky a žánrovo pestrým, praktickým, zároveň hodnotným a podnetným čítaním.
V roku 2017 si pripomenieme 70. výročie presídľovacej akcie na základe dohody o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. Tejto téme je venovaná nielen značná časť príspevkov Nášho kalendára na rok 2017, ale aj kalendárny blok, úvodník predsedníčky CSSM Alžbety Hollerovej Račkovej a celý rad príspevkov takých renomovaných autorov ako Michal Lásik, Soňa Polónyová, Štefan Hudák, Zoltán Bárkányi Valkán, Michal Hrivnák, Ján Jančovic a Eva Bachletová. Zostavovatelia kalendára pritom nezabudli ani na blížiace sa 500. výročie reformácie a prezentujú aj činnosť inštitúcií CSSM, vrátane našich bádateľov (Alžbeta Uhrinová: Naša mládež o slovenskom jazyku (ale aj o nás) v zrkadle jedného výskumu). Ročenka prináša príspevky z rôznych, Slovákmi obývaných regiónov Maďarska, ako aj zaujímavosti a zábavné čítanie, krížovky, recepty a humor. Primeraný priestor sa pritom venuje aj ukážkam z tvorby súčasných domácich slovenských prozaikov a básnikov (M. Hrivnák, Z. Bárkányi Valkán, Alexander Kormoš, Gregor Papuček, Juraj Dolnozemský a Imrich Fuhl).
Objednávatelia dostanú ročenku v nadchádzajúcich týždňoch, ďalší záujemcovia si ju môžu kúpiť v regionálnych strediskách Ústavu pre kultúru Slovákov v Maďarsku, na sekretariáte CSSM (1114 Budapešť, Fadrusz u. 11/A, tel.: (1) 466 94 63, fax: (1) 386 40 77, e-mail: oszo@slovaci.hu), prípadne v redakcii Ľudových novín (1135 Budapešť, Csata utca 17. 1/9., tel.: (1) 878-1431, fax: (1) 878-1432, e-mail: ludove@luno.hu).
http://www.slovaci.hu/images/ObjedNK7.pdf
http://www.slovaci.hu/images/MegrendL-NasKal17.pdf
http://www.slovaci.hu/images/N%C3%81%C5%A0_KALEND%C3%81R_2017-obsah.pdf
O Slovákoch v Maďarsku
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_szlovakok.php
oSlovMa-Knižnica
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552107664888214.1073741889.147596498672668&type=1
Pred 40 rokmi sa Vlkolínec a Čičmany stali pamiatkovými rezerváciami
http://www.vtedy.sk/pred-40-rokmi-sa-stali-vlkolinec-a-cicmany-pamiatkovymi-rezervaciami
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1158989420866699
Nádhera slovenských žien a kultúry nadchla aj prestížny časopis Vogue
http://style.hnonline.sk/dizajn/904329-kolosalny-uspech-nadhera-slovenskych-zien-a-kultury-nadchla-aj-prestizny-casospis-vogue
Snehová kalamita v Bratislave pred tridsiatimi rokmi
http://www.vtedy.sk/rok-1987-snehova-kalamita-v-bratislave
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1158994317532876
Program Slovenského inštitútu v Budapešti na február
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.pdf

Santovskí mládenci
www.oslovma.hu/XXX/SantMlad.wav
Alexandrom Kormošom zharmonizovaná ľudová pieseň spod Pilíša / A. Kormoš na tento nápev napísal tieto dve básne:

Pilíšski Slováci
Pilíšski Slováci veselo spievali,
spev sa im ozýval po celom chotári.
Ale tiež aj za chotárom,
známi sú vo svete po speve prekrásnom.

Pilíšski Slováci na horách plakali,
chceli si zaspievať, ale im nedali.
Vstaňte smelo, paholáci,
neplačte, spievajte, pilíšski Slováci.

Pilíšski Slováci pokoja nemali,
praskali nebesia, skaly sa pukali.
Bráňme, ratujme si právo,
aby sme nežili na svete nadarmo.

Keď si zaspievame v Pilíšskej doline,
veru nás počujú na Veľkej rovine.
Spievaj, veselo si spievaj,
postav sa medzi nás, kamarát, nemeškaj.

Pilíšski Slováci na márach ležali,
ale sa za živa pochovať nedali.
Spievaj, veselo si spievaj,
postav sa medzi nás, kamarát, nemeškaj.

www.oslovma.hu/XXX/SantMlad.wav

Bývalí Slováci
Násilne pomaďarčovaní Slováci
pražia fašiangové šišky,
Maďarom núkajú čabianske klobásy.

Násilne pomaďarčovaní školáci
dávno stratili rodnú reč,
ani ich rodičia nie sú už Slováci.

Stiahnite si učebné pomôcky pre slovenské národnostné školy v Maďarsku
http://www.slovaci.hu/index.php/sk/projekty/57-tamop/b-tamop-3-4-1-11-1-2012-0001/436-rozvoj-u-ebn-ch-pom-cok-pre-slovenske-kolstvo-ii-etapa
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1164974730268168
Historický kalendár
5. februára 1925
Narodila sa v Kovačici svetoznáma insitná maliarka Zuzana Chalupová. Zomrela 1. 8. 2001.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zuzana_Chalupov%C3%A1
Video: https://www.youtube.com/watch?v=uXGlRUuuUy8
Galéria obrazov: http://www.slovackizavod.org.rs/vizuelna-umetnost/naiva/5346
Najznámejšia insitná maliarka z Kovačice
http://www.slovackizavod.org.rs/licnosti/2440
Teta sveta
http://www.slovackizavod.org.rs/izmogugla/pregled/5407
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1165017720263869
4. februára 1867
Rakúsko-maďarské štátoprávne vyrovnanie / Rakúske cisárstvo sa zmenilo na úniu Rakúsko-Uhorsko (1867-1918) / Viedeň súhlasila s obnovením uhorskej ústavy a utvorením uhorskej vlády
https://www.valka.cz/12878-Rakusko-madarske-statopravne-vyrovnanie
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1164202567012051/?type=3&theater
3. februára 1812
sa narodil slovenský básnik, prozaik, dramatik, historik, novinár, kňaz a teológ Jonáš Záborský
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/166-historia3-historia3/1378-jona-zaborsk-nam-bajkami-nastavoval-zrkadlo
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1164195430346098
2. februára 1860
Narodil sa v Nagykálló (Maďarsko) publicista, bankový riaditeľ a národný pracovník v USA Ivan Daxner, signatár Clevelandskej a Pittsburskej dohody. Zomrel 28. 12. 1935.
2. februára 1849
Narodil sa vo Vyšnom Kubíne básnik, dramatik, prekladateľ a právnik Pavol Országh Hviezdoslav, ktorého dielo patrí k základným a trvalým hodnotám nášho kultúrneho dedičstva. Medzi jeho najznámejšie diela patria básnické skladby Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský a Gábor Vlkolinský, básnická zbierka Krvavé sonety či dráma Herodes a Herodias. Zomrel 8. 11. 1921.
http/sk.wikipedia.org/wiki/Pavol_Orsz%C3%A1gh_Hviezdoslav
https/www.facebook.com/oslovma/posts/716737691758543
1. februára 1909
Narodil sa politik, publicista, kultúrny a osvetový pracovník Emanuel Teodor Böhm. - Bránil slovenské práva a stál na čele slovenskej menšiny v Maďarsku.
http/www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/7
V roku 1948 odišiel do emigrácie, stal sa významným predstaviteľom spoločensko-politickej, kultúrnej a novinárskej reprezentácie slovenskej emigrácie v západnej Európe a následne Slovákov žijúcich v severnej Amerike.
Mgr. Ján Mitáč: Strana Slovenskej národnej jednoty na okupovanom území južného Slovenska v rokoch 1941-1944
http/www.upn.gov.sk/publikacie_web/pamat-naroda/pamat-naroda-03-2010.pdf
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/886148331484144/?type=3&theater
1. februára 1878
Narodil sa v Sučanoch novinár, publicista, vysokoškolský pedagóg, štátnik, poslanec uhorského snemu, podpredseda SNS, zakladateľ a redaktor Slovenského denníka a Slovenského týždenníka, jediný medzivojnový premiér ČSR slovenskej národnosti Milan Hodža. - http/sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Hod%C5%BEa - Známe je aj jeho hlavné dielo Federation in Central Europe, v ktorom rozpracoval svoju koncepciu federácie stredoeurópskych národov. Zomrel 27. 6. 1944 v USA - Clearwater.
Milan Hodža - slovenský priekopník európskej integrácie
http/www.historiarevue.sk/hr06-01/nato/mhodza.htm
A legnagyobb szlovák politikus
http/ujszo.com/cimkek/fokuszban-milan-hodza/2002/06/27/a-legnagyobb-szlovak-politikus
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/716227328476246/?type=1
31. januára 1868
21 slovenských obcí Spišskej stolice adresovalo uhorskému snemu petíciu s národnostnými požiadavkami: zákonom garantovaná národná rovnoprávnosť, princíp zaokrúhľovania žúp podľa národnostného zloženia obyvateľstva a zavedenie slovenčiny do úradov a súdov.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1160715287360779/?type=3&theater
31. januára 1775
Narodil sa vo Vrbovciach superintendent evanjelickej cirkvi Pavol Jozeffy - Takmer polovicu svojho pracovného života pôsobil medzi dolnozemskými Slovákmi
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/165-historia2-historia2/1019-neohrozene-v-slubach-cirkvi-a-naroda
Postavil sa do čela ochrany slovenského jazyka - Proti zneužívaniu náboženstva na maďarizačné ciele...
http://www.oslovma.hu/index.php/en/historia/165-historia2-historia2/1019-neohrozene-v-slubach-cirkvi-a-naroda
Národno-kultúrny pracovník, neúnavný bojovník za národné práva Slovákov, spisovateľ a iniciátor založenia peňažného podporného spolku v Tisovci. Pavol Jozeffy zomrel 29. 3. 1848.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1160709334028041
29. januára 1934
v novohradskej obci Lucina (Lucfalva) sa narodil akademický maliar a pedagóg slovensko-maďarského pôvodu Ján Mušto (1934-2012) - Hľadač nekonečna
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/724-hada-nekonena-maliar-jan-muto-1934-2012
„Na jeho grafikách ľudia stavajú mosty zo svojho živého tela, aby ich spájalo, čo ich doteraz rozdeľovalo. V Muštových dielach ľudia objavujú pramene živej vody...“
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1158580737574234
27. januára 1919
Zomrel významný maďarský básnik Endre Ady, tvorca literárnej moderny. - Zbierky: Verše, Nové verše, Krv a zlato, Bol by som rád, keby ma milovali, Verše všetajomstiev, Na čele mŕtvych. - Narodil sa 22. 11. 1887.
Ady Endre a szlovák irodalomban:
http/epa.oszk.hu/00000/00001/00231/pdf/itk_EPA00001_1963_03_391-392.pdf
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/713433092089003/?type=1&theater
27. januára 1974
Zomrel v Budapešti dolnozemský Slovák, priekopník letectva Andrej Kvas, ktorý lietal na strojoch vlastnej konštrukcie, pričom 1. augusta 1908 absolvoval prvý medzimestský let na území súčasného Slovenska medzi Bratislavou a Trnavou (45 km) za 58 minút vo výške 50-70 metrov. Narodil sa 21. 11. 1883 v Békešskej Čabe.
http/www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/216
Koch a Kvas - Zakladatelia letectva v Uhorsku
http/www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/973-koch-a-kvas-zakladatelia-letectva-v-uhorsku
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/532358826863098/?type=1&theater
25. januára 1688
Kňaz v Terchovej Michal Smutko pokrstil Anne (rodenej Czisnikovej) a Martinovi Jánošíkovcom syna Juraja.
Juraj Jánošík - Legendy a mýty nezhrdzaveli
http/www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/920-juraj-janoik-legendy-a-mty-nezhrdzaveli
Nie sú záznamy o tom, že by bol Juraj Jánošík vo svojej dobe známy zbojník
Ani Matej Bel o ňom nepísal / Podžupan P. Láni ho poznal, no nevedel, že je to zbojník
http/kebisek.blog.sme.sk/c/398816/nie-su-zaznamy-o-tom-ze-by-bol-juraj-janosik-vo-svojej-dobe-znamy-zbojnik.html
https/www.facebook.com/oslovma/posts/882833071815670
24. januára 1852
Zomrel vo Viedni evanjelický farár, národný buditeľ, slavista, obrodenecký básnik, filozof, filológ a etnograf Ján Kollár, ideológ slovanskej vzájomnosti, ktorého básnická tvorba predstavuje zásadný prelom vo vývine českej a slovenskej poézie prekonávaním klasicistických tendencií a novým vzťahom k citovému životu jednotlivca a spoločenskej problematike. Z jeho rozsiahleho diela sú napríklad známe veršovaný epos Slávy dcéra, alebo dvojzväzkové dielo Národnie zpiewanky. Narodil sa 29. 7. 1793.
Jánovi Kollárovi v Budapešti po dvesto rokoch
http/www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/524-janovi-kollarovi-v-budapeti-po-dvesto-rokoch
https/www.facebook.com/oslovma/posts/882199508545693
23. januára 1734
Narodil sa v Bratislave vynálezca, technik, priekopník hydrotechniky, prekladateľ a publicista Wolfgang Kempelen, konštruktér šachového automatu, prvého písacieho stroja pre slepcov, hovoriaceho stroja a čerpadla vody pre Bratislavský hrad. Zomrel 26. 3. 1804.
http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/wolfgang-von-kempelen-automat/7737-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/711476258951353/?type=1&relevant_count=1
22. januára 1451
Prvý zápis v slovenčine v Žilinskej mestskej knihe, dovtedy vedenej len v nemeckom a latinskom jazyku.
http://slovenske-uhorsko.blogspot.hu/2011/12/mestska-kniha-ziliny-1451.html
Život v Žiline v zrkadle jej mestskej knihy
http://www.historyweb.sk/clanky/detail/zivot-v-ziline-v-zrkadle-jej-mestskej-knihy#.Ut8PjfuCumw
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/711072015658444/?type=1&relevant_count=1
22. januára 1942
Novosadská razia / Medzi obeťami boli aj Slováci z Kysáča, Nového Sadu a iných osád - Najväčší masaker na území Vojvodiny v druhej svetovej vojne
http://hl.rs/novy-sad-74-rokov-od-novosadskej-razie/
Újvidéki vérengzés (1942)
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajvid%C3%A9ki_v%C3%A9rengz%C3%A9s_%281942%29
Hideg napok - „Ezt a szemetet le kell úsztatni…”
http://zaol.hu/hirek/ezt-a-szemetet-le-kell-usztatni-1601521
https://www.facebook.com/oslovma/posts/711107898988189
21. januára 1835
Zomrel v Ostrihome národnokultúrny dejateľ, prekladateľ, knihovník, cirkevný hodnostár a popredný predstaviteľ bernolákovského hnutia Juraj Palkovič. Narodil sa 24. 4. 1763 vo Veľkých Chlievanoch.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Juraj_Palkovi%C4%8D_%281763_%E2%80%93_1835%29
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/710589535706692/?type=3&theater
21. januára 1823
Narodil sa v Dolnej Strehovej maďarský básnik, dramatik a spisovateľ Imre Madách (Imrich Madáč), autor známeho poetického diela Tragédia človeka. Zomrel 5. 10. 1864 v Dolnej Strehovej.
Z rodiska spisovateľa Imricha Madáča
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/610-z-rodiska-spisovatea-imricha-madaa
Madáčovci donátori dolnostrehovských evanjelikov - Najstaršia história obce Dolná Strehová a jej evanjelického cirkevného zboru je úzko spojená so šľachtickým rodom Madáčovcov (Madáchovcov), ktorí tu mali svoje panstvo plných päť storočí.
História Madáchovho kaštieľa v Dolnej Strehovej
http://madach.mtak.hu/sk/09.htm
Madách Imre saját életéből merítette a tragédiát
http://www.kultura.hu/sajat-eletebol-meritette
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/710590989039880/?type=1&relevant_count=1
20. januára 1842
Narodil sa v Budapešti fyzik a astronóm Mikuláš Konkoly-Thege.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5%A1_Konkoly-Thege
V Starej Ďali (dnes Hurbanovo) vybudoval observatórium, ktoré patrilo k najmodernejším vo vtedajšej Európe. Zomrel 17. 2. 1916 v Hurbanove.
http://slovakia.travel/hvezdaren-hurbanovo
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/710124379086541/?type=1&relevant_count=1
19. januára 2006
Slovenské vojenské lietadlo AN-24 sa zrútilo pri maďarskej obci Hejce. Zo 43 vojakov vracajúcich sa z vojenskej misie v Kosove tragédiu prežil iba nadporučík Martin Farkaš.
Pietna spomienka na vojakov, ktorí zahynuli pri leteckom nešťastí
http://www.teraz.sk/slovensko/os-sr-hejce-spomienka/71055-clanok.html
Domov letelo 43 našich vojakov, pád prežil jeden
Najväčšia tragédia v novodobých dejinách slovenskej armády.
http://www.webnoviny.sk/slovensko/obrazom-pri-obci-hejce-spominali-na-le/780046-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/709354432496869
19. januára 2003
Zomrel básnik a prekladateľ Vojtech Kondrót, autor viacerých zbierok ako napríklad Prázdniny šestnásťročného, Rovina stola, Zimopis, Letopis, Definície alebo Mám bosé srdce. - Prekladal z českej, no v drvivej väčšine z maďarskej poézie. - Viedol kútik poézie v Novom slove mladých, kde začínali uverejňovať svoje básne mnohí mladí slovenskí básnici. - Narodil sa 27. 11. 1940.
http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/vojtech-kondrot
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/880100915422219/?type=3&theater
19. januára 1826
Narodil sa v Šúre (Vesprímska stolica, Maďarsko) slovenský matematik a zememerač Michal Algőver, autor prvej po slovensky písanej učebnice - príručky vydanej pod názvom „Počto- a meroveda“. - Aktívne sa zapájal do národno-kultúrneho pohybu - V publicistickej činnosti sa venoval širokému spektru národno-kultúrnych, politických, náboženských a školských problémov. - Zomrel 9. 12. 1908 v Balašských Ďarmotách.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/972-rodak-zo-zadunajska-zakladajucim-lenom-ms
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/709350242497288/?type=1&relevant_count=1
18. januára 1926
Zomrela v Budapešti slávna operná speváčka a herečka Lujza Blahová, ktorá pôsobila na divadelných, operných a operetných pódiách viacerých miest Uhorska, ale najmä v Budapešti. V rokoch 1863-1896 stvárnila vyše sto hlavných úloh v divadelných hrách, vystúpila v 60 operetách, 10 operách. Narodila sa 8. 9. 1850 v Rimavskej Sobote.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/709346209164358
16. januára 1847
Narodil sa v Sklabinej po maďarsky píšuci spisovateľ a novinár Kálmán Mikszáth. Rodák zo zmiešanej slovensko-maďarskej Sklabinej v Novohrade je jedným z najčítanejších a najprekladanejších klasikov maďarskej literatúry. V rade románov, noviel a poviedok načrtol s láskavým humorom svoju ironickú fikciu multietnickej uhorskej spoločnosti, ktorej budúcnosť neraz videl v čiernych farbách, ale osud mu nedožičil zažiť jej predpovedaný rozpad. Zomrel 28. 5. 1910.
Kálmán Mikszáth právom náleží aj Slovákom
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/778-kalman-mikszath-pravom-nalei-aj-slovakom
https://www.facebook.com/oslovma/posts/878647652234212
15. januára 1940
sa v Slovenskom Komlóši narodila univerzitná profesorka, kulturologička, etnologička, slovakistka, prvá riaditeľka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (VÚSM) Anna Divičanová.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/187
Gyivicsán Anna egyetemi tanár, a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete tiszteleti munkatársa, alapító igazgatója
http://www.tarsadalmiegyutteles.hu/id-22-gyivicsan_anna.html
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/707555112676801/?type=3&theater
14. januára 2010
v Pišpeku (Püspökhatvan) zomrel osvetár, folklorista, národopisec a spisovateľ - jeden z najznámejších predstaviteľov slovenskej inteligencie v Maďarsku Štefan Lami (1925-2010).
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/126
Roky obetované kultúre
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/a_magyarorszagi_szlovakok_neprajza_1990/SLO/pages/008_roky.htm
Štefan Lami: Dedinské príbehy (1995)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/stefan_lami_dedinske_pribehy.doc
Štefan Lami: Ľudové rozprávky Slovákov v Maďarsku (1983)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/stefan_lami_ludove_rozpravky.doc
Štefan Lami: Rozprávky spod Pilíša (1982)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/stefan_lami_rozpravky.doc
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=526449600787354&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1
11. januára 1800
Narodil sa v Zemnom pri Nových Zámkoch vynálezca, fyzik a matematik Štefan Anián Jedlík, priekopník elektrotechniky v Uhorsku.
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Ani%C3%A1n_Jedl%C3%ADk
Štefan Anián Jedlík, významný slovenský vynálezca, nám dal sódovku
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1035/stefan-anian-jedlik-vyznamny-slovensky-vynalezca-nam-dal-sodovku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/876263435805967
10. januára 1821
sa narodil autor textu slovenskej hymny Janko Matúška. Zomrel deň po svojich narodeninách 11. januára 1877.
http://www.osobnosti.sk/osobnost/janko-matuska-1469
Slovenská hymna korení hlboko v duši národa
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/662-slovenska-hymna-koreni-hlboko-v-dui-naroda
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1141850875913887
9. januára 1999
Zomrel maďarský divadelný a filmový herec Jácint Juhász, laureát Ceny Mari Jászaiovej, ktorého vďaka seriálu „Vivat Beňovský!“ poznali aj televízni diváci na Slovensku. Narodil sa 13. 5. 1943.
http://www.youtube.com/watch?v=O7HVA9NkG-M
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/523671614398486/?type=3&theater
8. januára 1893
Narodil sa v Banskej Bystrici architekt Ladislav (Ladislaus Edward) Hudec, medzi jeho najznámejšie diela patrí šanghajský 22-poschodový Park Hotel spojený s bankou z roku 1934. Bola to prvá výšková stavba v čínskom Šanghaji, ktorá dominovala mestu do roku 1983. Zomrel 26. 10. 1958 v Berkeley (USA).
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/1/ladislaus-edward
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/874681322630845/?type=3&theater
6. januára
Sviatok Troch kráľov je zasvätený pamiatke na udalosť, keď traja mudrci, alebo králi od Východu Gašpar, Melichar a Baltazár prišli do Betlehema, kde sa klaňali novonarodenému kráľovi Ježišovi, ktorému obetovali zlato, kadidlo a myrhu. Je to aj Vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov.
http://www.zivotopisysvatych.sk/zjavenie-pana-traja-krali/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/703181543114158/?type=1&relevant_count=1
6. januára 1807
Narodil sa v Spišskej Belej matematik, fyzik, univerzitný profesor, priekopník geometrickej optiky a modernej fotografie Jozef Maximilián Petzval, vynálezca a konštruktér anastigmatického achromatického dvojitého objektívu, vynálezca ďalekohľadu a zdokonaliteľ mikroskopu. Zomrel 17. 9. 1891 vo Viedni.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Maximili%C3%A1n_Petzval
J. M. Petzval žil v XI. obvode Budapešti (v Novom Budíne), kde je po ňom pomenovaná ulica a nachádza sa tu aj pamätná tabuľa. - „Podmanil som svetlo, mám ho v hrsti, ale na svete je ešte stále veľa tmy.“
O vynález rodáka zo Spišskej Belej je opäť obrovský záujem
http://kultura.sme.sk/c/20425943/o-vynalez-rodaka-zo-spisskej-belej-je-opat-obrovsky-zaujem.html?piano_t=1
J. M. Petzval ako prvý vypočítal konštrukciu fotografického objektívu
http://snn.sk/teraz_sk_99732/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/522009734564674/?type=1&relevant_count=1
4. januára 1957
Zomrel v Budapešti maliar a grafik Július Rudnay. Narodil sa 9. 1. 1878 v Plešivci.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rudnay_Gyula
Rudnay Gyula festményei
http://www.youtube.com/watch?v=SEbboIEwr9o
https://www.facebook.com/oslovma/posts/702003506565295
2. januára 2014
nás navždy opustila výnimočná osobnosť Slovákov v Maďarsku Anna Ištvánová
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1116-anna-itvanova-1955-2014-nas-navdy-opustila
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/520455904720057/?type=3&theater
1. januára
Na Nový rok si pripomíname deň vzniku Slovenskej republiky
https://www.aktuality.sk/clanok/311102/na-novy-rok-si-pripominame-den-vzniku-slovenskej-republiky/
Hviezdny okamih / Jedni pili od radosti, druhí od žiaľu
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/252559-ked-slovensko-vstupovalo-do-roku-nula/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1134060823359559
1. januára 1937
v Nadlaku sa narodil prozaik, prekladateľ, dialektológ, výskumník, lingvista a folklorista Pavel Rozkoš
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/157-kultura3-kultura3/720-80-ron-tvoriv-nadlaan-ijuci-v-bratislave
1. januára 1895
Zomrel v Nadlaku prozaik, publicista, literárny historik, poslanec budapeštianskeho parlamentu Ondrej Seberíni (nar. 26. 03. 1824 v Maglóde). - Evanjelický farár v Békešskej Čabe, v Makó a Nadlaku, kde pôsobil až do smrti. - Dielo: Slováci a sloboda, Pravda a poézia (1886), Pantheon slovenských cirkevných augšp. vyznání spisovatelů, vydal početné prózy, venoval sa publicistike. V rokoch 1996-1997 vyšlo súborné dvojzväzkové vydanie jeho diela.
Ondrej Seberíni sa národne prebudil v Nadlaku
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1156-ondrej-seberini-sa-narodne-prebudil-v-nadlaku
Ondrej Seberini: Otec stískal a syn výskal
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/985-ondrej-seberini-otec-stiskal-a-syn-vskal
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/871338592965118/?type=3&theater
Ondrej Seberíni (1824-1895): Marína Hrúzová
Celý Turiec je jedno slávičie hniezdo. Z tohto hniezda vyletela Marína, aby dala dolnozemským rovinám maďarského spevca. / Naša Marína so spevom vstávala, so spevom líhala, bôle a radosti ním vyjavovala. / Koľké matky spievali slovenské piesne nad kolískou svojich synov, ktorí zapreli svoju materinskú reč…?
http://www.oslovma.hu/index.php/en/literatura/163-literatura3-literatura3/1114-ondrej-seberini-1824-95-marina-hruzova
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/518665151565799/?type=3&theater
https://www.facebook.com/oslovma/posts/871343869631257
1. januára 1823
v Malom Kereši sa narodil Alexander Petrovič, z ktorého vyrástol svetoznámy maďarský básnik Sándor Petőfi - Pochádzal z číro slovenskej rodiny, otec z Nitrianskej a matka z Turčianskej stolice.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/161-literatura1-literatura1/921-petofi-pochadzal-z-iro-slovenskej-rodiny
Zo Slováka všecko vystane, aj magyar költő
http://www.oslovma.hu/index.php/en/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1224-zo-slovaka-vecko-vystane-aj-magyar-koltozo-slovaka-vecko-vystane-aj-magyar-kolto
Sándor Petőfi
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ndor_Pet%C5%91fi
Kálmán Mikszáth (1847-1910): Petőfiho legenda v Štiavnici
www.oslovma.hu/XXX/45-2006-10.pdf
Keby nebol Maďar, bol by Slovák
http://kultura.sme.sk/c/20422426/revolucny-basnik-sandor-petofi-je-novorocnym-dietatom-keby-nebol-madar-bol-by-slovak.html?piano_t=1
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/518618368237144/?type=3&theater
27. decembra 1904
Narodil sa v Budapešti básnik, novinár a politik Ladislav Novomeský, ktorý bol v medzivojnovom období ľavicovým novinárom a členom skupiny DAV. Počas 2. svetovej vojny sa stal členom ilegálneho vedenia KSS, pripravoval SNP a bol podpredsedom SNR. Po vojne pôsobil ako povereník školstva, ale v roku 1951 ho obvinili z buržoázneho nacionalizmu a uväznili. Vo väzení strávil päť rokov a v roku 1963 bol rehabilitovaný. Je autorom zbierok Nedeľa, Romboid, Otvorené okná, Svätý za dedinou, Pašovanou ceruzkou a po dlhšej odmlke vydal zbierky Do mesta 30 minút a Stamodtiaľ a iné. Zomrel 4. 9. 1976.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Laco_Novomesk%C3%BD
Modernista, ktorý chcel zmeniť slovenské myslenie
http://www.noveslovo.sk/c/Modernista_ktory_chcel_zmenit_slovenske_myslenie
Prekliaty básnik Laco Novomeský
http://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/340829-prekliaty-basnik-laco-novomesky/
L. Novomeský: Nedeľa (ukážka z lyrickej básnickej skladby - recituje Dušan Jamrich)
http://www.youtube.com/watch?v=jRh7ft--_NM
Laco Novomeský prišiel v Budapešti o poctu - pamätnú tabuľu na dome, v ktorom sa narodil!
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/udalost/1023/laco-novomesky-prisiel-v-budapesti-o-poctu--pamaetnu-tabulu-na--dome-v-ktorom-sa-narodil
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/868778976554413/?type=3&theater
27. decembra 1820
Zomrel v Sarvaši pedagóg a odborný spisovateľ Samuel Tešedík. Narodil sa 20. 4. 1742.
Pretváral dobu a život roľníka
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/737-samuel-teedik-pretvaral-dobu-a-ivot-ronika
Jedna z najvýznamnejších osobností Slovákov na Dolnej zemi. V Sarvaši vytvoril diela európskeho formátu v oblasti poľnohospodárstva. Najväčším Tešedíkovým počinom bolo založenie prvej praktickej poľnohospodárskej školy na svete.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/696123490486630/?type=3&theater
25. decembra - Prvý sviatok vianočný
Deň Narodenia Pána - Vianoce sú po Veľkej noci najstarším kresťanským sviatkom. V Ríme sa slávili už okolo roku 330 n.l., polnočná omša sa začala sláviť pravdepodobne v polovici 5. storočia, keď bola posvätená Bazilika sv. Panny Márie za pápeža Sixta III.
Kresťania slávia dnes sviatok Narodenia Pána
http://www.teraz.sk/slovensko/narodenie-pana-vianoce/68752-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/867954793303498/?type=3&theater
25. decembra 1000
Uskutočnila sa v Ostrihome korunovácia vojvodu Štefana za prvého uhorského kráľa so súhlasom nemeckého cisára Ota III. a pápeža Silvestra II.
Štefan I. (Uhorsko) - http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_I._%28Uhorsko%29
26. decembra
Druhý sviatok vianočný - Kresťania dnes spomínajú na prvého mučeníka: sv. Štefana - V gréckokatolíckej cirkvi dnes slávia sviatok Presvätej Bohorodičky a sviatok prvomučeníka Štefana si pripomenú 27. decembra
http://www.teraz.sk/slovensko/krestania-sv-stefan/68798-clanok.html
24. decembra - Štedrý deň
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vianoce
Vianoce - sviatky pokoja a lásky začínajú na Štedrý deň sláviť asi dve miliardy kresťanov vo svete. Pripomínajú si narodenie Ježiša ako chudobného dieťaťa v betlehemských jasliach, jeho vstup do dejín ľudstva, ktorému priniesol spásu.
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tedr%C3%BD_ve%C4%8Der
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/515943445171303/?type=3&theater
21. decembra
Deň zimného slnovratu - je astronomický termín pre okamih, keď sa Slnko na oblohe najviac vzdiali od svetového rovníka smerom na juh. Stred slnečného kotúča sa vtedy nachádza nad obratníkom Kozorožca. Slnko dosahuje na pravé poludnie na južnej pologuli najväčšiu výšku nad obzorom a začína sa symbolicky vracať späť k obratníku Raka.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/515015895264058/?type=3&theater
18. decembra 1909
Zomrel v Budapešti rodák zo Slovenskej Ľupče, publicista a jazykovedec Samuel Czambel, kodifikátor modernej slovenčiny na začiatku 20. storočia. Narodil sa 24. 8. 1856.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Samuel_Czambel
Czambelovo dielo sa stalo základom súčasnej spisovnej slovenčiny
http://www.teraz.sk/magazin/samuel-czambal-slovensky-jazyk-vedec/111022-clanok.html
Dal vedecký podklad spisovnému jazyku a slovenským jazykovým dejinám
http://zlatyfond.sme.sk/autor/186/Samuel-Czambel
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1120402434725398/?type=3&theater
13. decembra 1926
Zomrel v Budapešti sochár Alojz Stróbl, ktorého socha Naša matka je evidovaná v parížskom Louvri medzi najdokonalejšími sochami sveta. Narodil sa 21. 6. 1856 v Kráľovej Lehote.
Kto bol Alojz Stróbl?
http://www.youtube.com/watch?v=lUrLmONRNkY
Sochár svetového významu
http://ucebnadejepisu.webnode.sk/tematicky-celok/osobnosti/alojz-strobl/
Alojz Stróbl sa narodil na Liptove
http://www.gmb.sk/sk/exhibition/detail/127
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/689131647852481/?type=1&theater
12. decembra 1895
Zomrel v Győri vynálezca, fyzik a matematik Štefan Anián Jedlík, priekopník elektrotechniky v Uhorsku. Narodil sa 11. 1. 1800 v Zemnom (okr. Nové Zámky).
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Ani%C3%A1n_Jedl%C3%ADk
„Hoci vyrastal v maďarskom prostredí a maďarsky aj cítil, po svojich predkoch bol nesporne slovenského pôvodu.“
Zemné a jeho najvýznamnejší rodák Štefan Anián Jedlik
http://madari.sk/magazin/krajinka-magazin/zemne-a-jeho-najvyznamnejsi-rodak-stefan-anian-jedlik
https://www.facebook.com/oslovma/posts/860549467377364
9. decembra 1908
V Balašských Ďarmotách zomrel slovenský matematik a zememerač Michal Algőver, autor prvej po slovensky písanej učebnice - príručky vydanej pod názvom „Počto- a meroveda“. - Aktívne sa zapájal do národno-kultúrneho pohybu - V publicistickej činnosti sa venoval širokému spektru národno-kultúrnych, politických, náboženských a školských problémov. - Narodil sa 19. januára 1826 v Šúre (Vesprímska stolica, Maďarsko).
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/972-rodak-zo-zadunajska-zakladajucim-lenom-ms
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1106747512757557/?type=3&theater
8. decembra 1914
Narodil sa v Detve básnik, spisovateľ, esejista a prekladateľ Imrich Kružliak, popredná osobnosť slovenského povojnového exilu, krajanský pracovník, organizátor kultúrneho a politického života.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/205
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1106750959423879/?type=3&theater
7. decembra 1870
Zomrel v Majcichove katolícky kňaz, dramatik a novinár Ján Palárik, autor hier Inkognito, Drotár, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. Narodil sa 27. 4. 1822.
http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Pal%C3%A1rik
Zo študentských rokov Jána Palárika
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia/742-zo-tudentskch-rokov-jana-palarika
Kompletné dielo Jána Palárika - http://zlatyfond.sme.sk/autor/1/Jan-Palarik
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1106752189423756/?type=3&theater
6. decembra 1868
Panovník František Jozef podpísal tzv. národnostný zákon. Týkal sa obyvateľov Uhorska nemaďarskej národnosti s výnimkou Chorvátov, ktorí získali územnú a politickú autonómiu. Zákon vychádzal z doktríny jednotného politického národa a za štátny jazyk bola určená maďarčina. - Povinné vyučovanie maďarčiny / Neuplatňovanie národnostného zákona z roku 1868.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Fariz%C3%A1cia
https://www.facebook.com/oslovma/posts/858463607585950
5. decembra 1888
Zomrel v Budapešti lekár, historik umenia a zakladateľ pamiatkovej starostlivosti v Uhorsku Imrich Henszlmann, ktorý v rámci svojho štúdia venoval veľa pozornosti gotike na východnom Slovensku, najmä košickému Dómu svätej Alžbety. Svoje publikácie písal po maďarsky. Narodil sa v októbri 1813 v Košiciach.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Imrich_Henszlmann
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1103315263100782
3. decembra 1837
Narodil sa básnik, prekladateľ, osvetový pracovník Karol Hrdlička. Ako evanjelický kňaz pôsobil v Békešskej Čabe a v Nadlaku. Je autorom náboženskej spisby a poézie. Prekladal z maďarčiny a nemčiny. Z diela: Falošní svätí alebo Nákaza Nazaretská a horké pilulky proti nej (zbierka, 1886).
Farár Karol Hrdlička vo Viniciach nad Jaminou:
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/950-farar-karol-hrdlika-vo-viniciach-nad-jaminou
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/684029141696065/?type=3
1. decembra 1771
Zomrel v Čemeri (Csömör - Maďarsko) tajný radca Márie Terézie a strážca kráľovskej koruny Anton Grasalkovič (Grassalkovich), zostal po ňom napríklad palác v Bratislave, ktorý je v súčasnosti sídlom prezidenta SR. Narodil sa 6. 3. 1694 v Mojmírovciach.
Po stopách šľachtica Antona Grasalkoviča:
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/944-po-stopach-achtica-antona-grasalkovia
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/506557566109891/?type=3
26. novembra 2010
Zomrel v Bratislave dramatik, básnik a spisovateľ Milan Ferko, autor literatúry pre deti a mládež, bývalý pracovník denníka Smena, Kultúrny život, Mladá tvorba, Slovenských pohľadov. Narodil sa 14. 12. 1929.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Ferko
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/680033732095606/?type=3
27. novembra 1940
Narodil sa básnik a prekladateľ Vojtech Kondrót, autor viacerých zbierok ako napríklad Prázdniny šestnásťročného, Rovina stola, Zimopis, Letopis, Definície alebo Mám bosé srdce. - Prekladal z českej, no v drvivej väčšine z maďarskej poézie. - Viedol kútik poézie v Novom slove mladých, kde začínali uverejňovať svoje básne mnohí mladí slovenskí básnici. - Zomrel 19. januára 2003.
http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/vojtech-kondrot
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1093377567427885/?type=3&theater
27. novembra 1951
Zomrela v Lučenci spisovateľka Božena Slančíková-Timrava, predstaviteľka kritického realizmu v slovenskej literatúre. Už svojou prvou novelou Skúsenosť vyvolala rozruch v národne orientovaných spoločenských kruhoch. Svoj kritický a realistický opis (bez pátosu) slovenskej reality predstavila aj vo svojich najznámejších dielach ako napríklad Ťapákovci, Skon Paľa Ročku či Hrdinovia. Narodila sa 2. 10. 1867.
Po stopách ságy rodu Slančíkovcov
Kým zakladateľ tohto významného novohradského rodu sa držal národného povedomia, rovnako aj jeho dcéry, ktoré zostali žiť v prostredí medzi pospolitým slovenským ľudom, ich bratia zastávajúci duchovné povolania a stretávajúci sa medzi vyššími vrstvami, chceli byť dobrými maďarskými vlastencami.
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1205-jan-janovic-po-stopach-sagy-rodu-slanikovcov
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/680979925334320/?type=1&relevant_count=1
25. novembra
Deň Kataríny - Veľké činy veľkej Jekateriny - Na svätú Katarínu schovaj sa pod perinu - Aká matka Katka, taká celebritka
https://www.woman.sk/lifestyle/lifestyle-aktualne/den-katariny-2/
Na tú svätú Katarínu
http://www.noveslovo.sk/c/Na_tu_svatu_Katarinu_I
http://www.noveslovo.sk/c/Na_tu_svatu_Katarinu_II
http://www.noveslovo.sk/c/Na_tu_svatu_Katarinu_III
23. novembra 1950
Zomrel v Bratislave katolícky kňaz a politik Ferdinand (Ferdiš) Juriga, svojrázny predstaviteľ slovenského národného hnutia v Uhorsku na začiatku 20. storočia. Narodil sa 12. 10. 1874.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ferdi%C5%A1_Juriga
F. Juriga: Žiadame sebaurčovacie právo pre slovenský národ!
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/164-historia1-historia1/1011-sebaurovacie-pravo-pre-slovensk-narod
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/852760331489611/?type=3&theater
Monitor ● Zo slovenskej tlače ● Október - November 2016
Odporúčania zmiešanej komisie pre menšiny - Zastrelený policajt bol Mlynčan a mal slovenské korene - Nie každý smúti za slobodnými médiami - Népszabadság obeťou vládnej pomsty - Klobásový festival v Békešskej Čabe - Slováci v Maďarsku sú v pokročilej fáze asimilácie
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2016/ImSlTl07.rtf
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