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Nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjakat adott át Balog Zoltán - Krón Jenő kassai évei - „Az EP nem vizsgálja többé Szlovákiát a kettős állampolgárság miatt” - Az örmények nem érzik biztonságban magukat Magyarországon - qnell.com: Online szótár páratlanul gazdag tartalommal - Képeslapokkal idézik Tótkomlós múltját - Nagyköveti búcsú: Peter Weiss Békéscsabán - Lukoviczky Endre festőművész kiállítása - „A határon túli magyaroknak nem lenne szabad szavazatukkal beleszólni a magyarországi ügyekbe” - Számítógépes ismeretterjesztés a tirpákságról - Kövér László: Szlovákia úgy bánjon nemzeti közösségeivel, mint Magyarország
Imrich Fuhl válogatásában
Tetszik
Táncforgatag - Vo víre tanca
Magyarországi Szlovák Néptánccsoportok és Hagyományőrző Együttesek Minősítő Seregszemléje - 2013. szeptember 28.-29. - Cervinus Teátrum, Szarvas
Az Országos Szlovák Önkormányzat Közművelődési Központja idén is ismét megrendezi a „Vo víre tanca - Táncforgatag” szlovák néptánc találkozót, melyen a hazai szlovák hagyományőrző csoportok és táncegyüttesek vesznek részt. A találkozó célja elsősorban a hazai szlovák tánchagyományok bemutatása és a résztvevő csoportok zsűri által történő minősítése, szakmai segítése.
http://www.szarvasihet.hu/ai1ec_event/tancforgatag-vo-vire-tanca/?instance_id=
A külhoni magyar újságírás helyzetéről tanácskoztak Dunaszerdahelyen
http://www.bumm.sk/87059/a-kulhoni-magyar-ujsagiras-helyzeterol-tanacskoztak-dunaszerdahelyen.html
A csendes nemzedék
…hallgatása fáj. Vagy legalábbis fájnia kellene. De nagyon. - Bizonytalanok, véleményük nincs, vagy nem mondják, a közügyek iránt nem érdeklődnek, önállósulni nem akarnak, az intézményekben nem bíznak, passzívak, szervezetekbe nem lépnek, közösségeket nem alkotnak és bizalmatlanok…
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2013/09/23/a-csendes-nemzedek
Elszálltak
A folyamatosan kommunistázó újkommunistáink feltett szándéka, hogy a népet ismét a kommunizmus felé vezessék. Ez sokkal fájdalmasabb út lesz, mint mondjuk egy drogelvonó kúra.
http://www.parameter.sk/rovat/paravelemeny/2013/09/23/elszalltak
Balog Zoltán átadta a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjakat
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/balog-zoltan-atadta-a-nemzetisegi-tanulmanyi-osztondijakat
Nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjakat adott át Balog Zoltán
2013. szeptember 23. - (mti)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=473709826061332&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1
Nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjakat adott át az emberi erőforrások minisztere hétfőn a fővárosban. Balog Zoltán a díjátadón tartott köszöntőjében kiemelte: hosszú, sikerekkel teli pillanatokkal és tragédiákkal, szomorúságokkal egyaránt terhelt történet a magyarországi nemzetiségeké. Voltak és vannak olyan időszakok az ország történetében, amikor nemzetiséghez tartozni és kisebbségben lenni nem előny volt, hanem hátrány. Egyfajta megbélyegzés is érte azokat, akik egyszerre akartak magyarok lenni és valamelyik nemzetiséghez tartozni. Ugyanakkor vannak olyan időszakok is, amikor oly módon fogott össze Magyarország, és a különböző nemzetiségek jó és nemes célokért, amivel példát mutathatnak az egész világban - fejtette ki Balog Zoltán. A miniszter szerint az 1993-as nemzetiségekről szóló törvény mérföldkő volt a magyarországi nemzetiségek újkori történetében. Kitért arra is, hogy következő országgyűlési választásokon közvetlenül vagy szószóló útján megvalósulhat a nemzetiségek képviselete. Az ösztöndíj, amivel most megjutalmazzák a diákokat, azt célozza, hogy legyen utánpótlás, legyen minden magyarországi nemzetiségnek olyan értelmisége, amely nemcsak saját élete jobb előmenetelén tevékenykedik, hanem gondol azokra is, ahová tartozik - mondta Balog Zoltán. Kiemelte, hogy az ösztöndíj két dologról szól: a gyökerekről, ahonnan érkeznek a diákok, és a jövőről, a gyermekeikről, unokáikról. A miniszter jelezte, azt szeretnék, hogy az a 13 nemzetiség, amelyeket az 1993-as törvénnyel elismertek, erősödjön. Ez a diákokon fog múlni, ehhez a kormány legfeljebb törvényi és anyagi segítséget tud nyújtani - mutatott rá. Ösztöndíjban tíz német, két-két horvát és szlovák, egy-egy szerb és román nyelven tanító gimnázium mellett az idei évben már hat roma és két szlovén iskola diákjai is részesültek. Az összesen húsz tanuló az érettségi előtti két évben havi hatvanezer forintos támogatást kap. A díjátadón ott volt Latorcai Csaba helyettes államtitkár és részt vettek az eseményen az országos nemzetiségi önkormányzatok elnökei is.
Csökkenne az egy pedagógusra jutó tanulólétszám
A kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatásban 21 tanulónként egy pedagógus után igényelhető átlagbér alapú támogatás a 2013/2014-es tanévre. A költségvetés 2013. október-december hónapokra elszámolási kötelezettség nélküli egyszeri kiegészítő támogatást biztosít a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház számára. Ennek fajlagos összege 8100 forint tanulónként.
http://nol.hu/belfold/csokkenne_az_egy_pedagogusra_juto_tanuloletszam
Doncsev Toso kapja a Napút folyóirat elismerését
2013. szeptember 23. - (mti)
Doncsev Toso szociológus, kisebbségi szakember, író, a szófiai magyar intézet jelenlegi vezetője kapja a Napút folyóirat szerkesztőségének díját, a Napút-levelet és -érmet - tájékoztatta Szondi György, a kiadó vezetője az MTI-t hétfőn. „A Napút-díj két részből áll, egyrészt egy Mészáros Róza által készített egyedi kivitelezésű oklevélből, amit Napút-levélnek hívnak, másrészt Tóth Sándor éremművész gyönyörű, ez alkalomra alkotott érméből” - mondta el Szondi György. Hozzátette: a díjat általában az őszi napéjegyenlőséghez időzítve adják át, azért akkor, mert ezzel a díjjal az életük delelőjén álló kiváló alkotókat ismerik el, azokat, akik szakmailag és emberileg is bizonyítottak már. A díj további feltétele, hogy a Napút folyóirat vagy a Napkút Kiadó alkotója legyen az illető. „Talán nem vagyok ezzel az érzéssel egyedül, sokan érzik úgy: ha díjra javasolják egy remek szakmai testület nevében, akkor az kellemes öröm, jelentős visszaigazolás. Számomra különösen fontos, hogy kitől kapja az ember a díjat. Ebben az esetben külön boldogság számomra, hogy egy ilyen grémium díját vehetem át. Nagy öröm és hatalmas megtiszteltetésként értékelem” - fogalmazott Doncsev Toso az MTI-nek. Doncsev Toso Budapesten született, magyar édesanya és bolgár édesapa gyermekeként. A gimnázium után az ELTE BTK bolgár szakán végzett. Az egyetem után dolgozott az Országos Széchényi Könyvtárban, a bolgár kulturális intézetben, a bolgár nagykövetségen. A Magyarországi Bolgárok Egyesülete, majd az országos bolgár önkormányzat elnöke volt, majd három évig a Kisebbségi Kerekasztal, utána a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnöke. Munkái mellett megalapította a kétnyelvű Haemus kulturális folyóiratot, bolgár szerzőket fordít, a magyarországi bolgárokra vonatkozó kutatásokat folytat, a bolgár-magyar kulturális-irodalmi kapcsolatokkal foglalkozik. 2011-től a Magyar Kulturális Intézet igazgatója Szófiában. A Napút-díjat korábban Mohás Lívia pszichológus és író, Erdélyi István régész, Lászlóffy Aladár költő, író, Radnóti Zsuzsa dramaturg, Katona Tamás történész és Bertalan Tivadar képzőművész, látványtervező, író vehette át.
A válságkezelésről is tanácskoznak a visegrádi négyek Budapesten
http://www.dehir.hu/gazdasag/a-valsagkezelesrol-is-tanacskoznak-a-visegradi-negyek-budapesten/2013/09/23/
A Hunnia Baráti Kör révkomáromi konferenciája
A felvidéki magyar ifjúság jövőképe, a Benes-dekrétumok aktuális kérdései, a kettős állampolgárság ügye az európai fórumokon…
http://www.hirek.sk/video/20130922193019/Konferencia-a-jovonkrol-magyar-szemmel.html
Csökkentenék a kommunista titkosszolgálat tagjainak nyugdíját Szlovákiában
http://gondola.hu/cikkek/86889-Csokkentenek_a_titkosszolgalati_nyugdijat_Szlovakiaban.html
Kétmillió eurós fejlesztés Aggteleken szlovák együttműködéssel
http://www.boon.hu/ketmillio-euros-fejlesztes-aggteleken-szlovak-egyuttmukodessel/2368525
Aggtelek - Nagytestű ragadozók és élőhelyük
A Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Programon (2007-2013) belül megvalósuló, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság és a Kelet Szlovákiai Múzeum együttműködésében megvalósuló program…
http://www.mon.hu/nagytestu-ragadozok-es-elohelyuk/2368021?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mon%2Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29
Kiállítás: Kassai évek - Krón Jenő
2013. szeptember - (mzv.sk/sibudapest)
Kurátor: Helena Němcová, Miro Procházka - A kiállítás társrendezője: Kelet-szlovákiai Galéria, Kassa - A kiállítás helyszíne: Budapesti Szlovák Intézet, 1088 Budapest, Rákóczi út 15. - A megnyitó időpontja: 2013. szeptember 26., 17.00 - Megnyitja: Lena Lešková, a Kelet-szlovákiai Galéria igazgatója - A kiállítás zárónapja: 2013. október 31.
A XX. század 20-as éveiben kibontakozó kassai avantgárdot mérföldkőnek tekinthetjük a képzőművészet fejlődése terén Szlovákiában. A gazdag kulturális múlttal rendelkező, többnemzetiségű város közel egy évtized erejéig kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező művészeti központtá vált, amelyhez hasonlóval nem találkozhatunk a korabeli szlovákiai viszonyok közt.
A szellemi és művészeti erjedés csapata az állami Kelet-szlovákiai Múzeum, valamint Dr. Josef Polák személye köré szerveződött. A prágai zsidó családból származó jogász, a múzeum elkötelezett és tettre kész vezetője figyelemre méltó gyűjteményt hozott létre. Az intézményt a korabeli képzőművészeti élet központjává alakította a Szlovákiát és Kárpátalját felölelő régióban. Az itt rendezett kiállítások és előadások rendszeres ismereteket közvetítettek az Európában és Csehszlovákiában zajló művészeti eseményekről (Künstlerbund-Hagen, müncheni szecesszió, bécsi akvarellisták csoportja, Otto Dix, Paul Klee). A haladó szellemi áramlatokkal való kapcsolatot erősítették nem utolsó sorban Uitz Béla, Kassák Lajos, Moholy-Nagy László, Kudlák Lajos kiállításai és előadásai. A Magyar Tanácsköztársaság korábbi támogatóit és részben tisztségviselőit dr. Josef Polák hívta száműzetésükből Kassára, az egykori forradalmár harcostárs, Krón Jenő javaslatára.
A Kelet-szlovákiai Múzeum igazgatója Krónt is meggyőzte, hogy maradjon a városban, és nyisson művészeti iskolát. Tanítványai közé tartozott Koloman Sokol, Feld Lajos, Nemessányi-Kontuly Béla, Ruttkay György, Jakoby Gyula, Collinássy György, Oravecz Imre, Jozef Fabini, Kicz Jolán. Az iskola jelentősége abban rejlik, hogy művészeti és oktatási elveit a tanítványok nemcsak Szlovákia keleti régiójában honosították meg, hanem a világ távolabbi részein is, különös tekintettel Mexikóra, ahol Koloman Sokol révén gyökeret eresztett a szociálisan érzékeny grafika. Krón Jenő már érett és elismert művészként érkezett Kassára. Tanára, Olgyai Viktor hatására a rézkarc technikája iránt lelkesedett, művészetét a kassai időszakban bizonyos fokú miszticizmus hatotta át. Krón főiskola oktatói müncheni és bécsi iskolákban nevelkedtek, s ő maga is ellátogatott e városokba. Így jutott el útkeresése során a német szimbolizmushoz, Hans von Marées, Arnold Böcklin, Ferdinand Hodler, Max Klinger, Ludwig von Hofmann, Franz von Stuck művészetéhez. Kassán végre időt szakíthatott az alkotásra, és főleg kiállíthatott. Nem folytathatta azonban ott, ahol a háború előtt abbahagyta, ezért új megoldásokat keresett. Bravúros női aktjaival kezdetben a biztosra hagyatkozott, majd következtek munkásságának csúcsát jelentő sorozatai: Élet, Eros, A Nap fiai. Krón Jenő belső szükségletének érezte, hogy a társadalmi haladás gondolatát fejezze ki, a múlt terheitől mentes, boldog emberiség vízióját jelenítse meg. Alkotó szellem című ciklusának lapjain a némán tovasikló alakok a veszélyben lévő civilizációról, annak természetes voltának és lényegének elvesztéséről vallanak.
Krón Jenő grafikáinak varázsa a függőleges és vízszintes vonalak, illetve az álló, fekvő és lehajló alakok ellentétes dinamikájában, a monumentális egyszerűségében rejlik. Hatalmas élményanyagot összpontosít a litográfia kicsi felületére. Rajzainak költői jellege, amely a testeket nem konkrét valóságoknak, inkább jelenségeknek mutatja, a közelebbről beazonosíthatatlan hátterek, a fekete-fehér puritán párosa, a fény-árnyék korlátlan számú átmenetei - mindezek hatalmas teret engednek a fantáziának, a valóságosnál színesebb világot varázsolnak elénk: a költészet és a titkok világát. A kedvezőtlen történelmi fordulatok, valamint a művész személyes életútjában bekövetkezett törések számlájára írhatjuk, hogy kassai korszakát jellemző, eredményekkel teli szárnyalását később nem sikerült megismételnie, miután távozott a városból.
„Az EP nem vizsgálja többé Szlovákiát a kettős állampolgárság miatt”
2013. szeptember 20. - (mti)
Az Európai Parlament (EP) már nem folytat vizsgálatot Szlovákiával szemben a kettős állampolgárságról szóló jogszabály miatt - tájékoztatta a TASR szlovák közszolgálati hírügynökséget Jaroslav Paska, a Szlovák Nemzeti Párt EP-képviselője pénteken. Brüsszelben az MTI kérdésére nem erősítették meg, de nem is cáfolták Paska állítását. A szlovák hírügynökség beszámolója szerint a vizsgálatot azt követően zárták le az EP petíciós bizottságában, hogy a koordinátorok legutóbbi egyeztetésén Jaroslav Paska erre kérte a testületet. A petíciós bizottság eredetileg Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa elnökének beadványa alapján kezdett foglalkozni a szlovák állampolgársági törvény azon rendelkezésével, amely szerint elveszíti a szlovák állampolgárságát az, aki felveszi egy másik országét. Paska az Emberi Jogok Európai Bírósága júniusban hozott döntésével indokolta indítványát. Az egyeztetésen elmondta: a bíróság azt állapította meg, hogy a szlovák állampolgársági törvény nem korlátozza az érintettek emberi jogait, hiszen azok maguk döntenek úgy, hogy magyar állampolgárok lesznek, nem pedig szlovákok. A TASR közölte: Jaroslav Paska indítványát az EP két legnagyobb képviselő-csoportja, a néppárti és a szocialista frakció egyaránt támogatta, és mivel a többi frakció sem emelt kifogást, az indítványt konszenzussal fogadták el. Az MTI érdeklődésére az EP petíciós bizottságának sajtószolgálata mindössze annyit közölt, hogy hétfőn a bizottság napirendjét meghatározó koordinátorok találkozóján valóban esett szó a szlovák állampolgársági törvényt érintő beadványról, és a tanácskozáson Jaroslav Paska valóban jelen volt. Ezek a megbeszélések azonban nem nyilvánosak, az ott született döntésekről a parlament csak a jövő héten adhat felvilágosítást, addig sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudják Paska nyilatkozatát - közölte az EP sajtószolgálata. Az ügyet személyesen is ismerő európai parlamenti forrás az MTI-nek elmondta: júliusban már volt arról szó, hogy a koordinátorok a petíció elvetését javasolják majd a bizottságnak, ám formális döntésről nem tud. Közölte: mivel a bizottság legutóbbi ülésén úgy határozott, hogy a szlovák alkotmánybíróság döntéséig nem veti el a beadványt, ezt önállóan a koordinátori testület nem teheti meg, a petíció sorsáról magának a petíciós bizottságnak kell szavaznia. Erre legközelebb az október 17-ei ülésen lesz lehetőség.
Nem hullott piros hó - Kudarcot vallott a Fico leváltására tett kísérlet
http://www.parameter.sk/rovat/belfold/2013/09/19/nem-hullott-piros-ho-kudarcot-vallott-fico-levaltasara-tett-kiserlet
„Kölcsönös tiszteletre épülve”
A haza újjáépítése csak akkor lehet sikeres, ha szomszédainkkal nem követjük el újra a huszadik század hibáit - mondta Kövér László, az országgyűlés elnöke a szlovákiai Nyárasdon.
http://hvg.hu/itthon/20130919_Kover_ez_a_magyarok_feladata#
Szlovák vendégek a tatai laktanyában
http://www.honvedelem.hu/cikk/40096
A legszebb szlovák falu magyar
A Dunaszerdahely melletti Kisudvarnok nyerte el az Év faluja 2013 díjat Szlovákiában, így a kisközség képviseli jövőre Szlovákiát az európai megmérettetésen.
http://www.bumm.sk/86889/a-legszebb-szlovak-falu-magyar.html
Pozsony magyar helyszíneit feltérképező honlap indult
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/09/19/11/Pozsony_magyar_helyszineit_felterkepezo_honlap_indult.aspx
„Tárgyalni kell a nemzetiségi iskolák finanszírozásáról”
Törvényi változások miatt október elsejétől csökkenne azoknak a nemzetiségi iskoláknak a támogatása, amelyeket országos nemzetiségi önkormányzatok vettek át. - Pótolják majd a hiányzó forrást?
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/09/17/16/Szloven_parlamenti_elnok_targyalni_kell_a_nemzetisegi_iskolak.aspx
Narancssárga uzsonnásdoboz az elsősöknek
http://vastagbor.blog.hu/2013/09/16/narancssarga_uzsonnasdoboz_az_elsosoknek
Az örmények nem érzik biztonságban magukat Magyarországon
Kemény szavakkal illették az Orbán-kormányt
- Az Országos Örmény Önkormányzat feljelenti a baltás kiadóit
2013. szeptember 19. - (mti)
Az örmény kisebbségi önkormányzat csütörtöki sajtótájékoztatóján kemény szavakkal illették az Orbán-kormányt az azeri baltás gyilkos kiadatása miatt: Serkisian Szeván elnök szerint Magyarország semmilyen érdemi lépést nem tett az elmúlt egy évben Ramil kiadatásának ügyében. A kormány inkább azt a stratégiát követi, hogy „az a legjobb, ha nem beszélünk az ügyről”, és az ezt mégis felemlegető magyarországi örményeket „árulóként kezeli”. Az Országos Örmény Önkormányzat még szeptember elején érdeklődött Navracsics Tibornál egy nyílt levélben afelől, hogy a kormány milyen lépéseket tett nemzetközi fórumokon annak érdekében, hogy valahogy kiküszöböljék a diplomáciai malőrt. Korábban pedig feljelentette a baltás gyilkos kiadóit - azaz a magyar diplomácia vezetőit, köztük végső soron Orbán Viktor is. Mint arra bizonyára emlékeznek, Magyarország 2012. augusztus 31-én adta át Azerbajdzsánnak az örmény katonatársát 2004-ben Budapesten meggyilkoló, és ezért életfogytiglani szabadságvesztését nálunk töltő Ramil Sahib Safarov azeri katonatisztet, akit hazájában - előre borítékolható módon - azonnal szabadlábra helyeztek. Az ügy óriási botrányt gerjesztett, Szerzs Szargszján örmény elnök fel is függesztette a diplomáciai kapcsolatokat Magyarországgal. Németh Zsolt külügyi államtitkár két nappal később Azerbajdzsán budapesti nagyköveténél benyújtott egy sablon-tiltakozást, de ennek semmi foganatja nem volt. Serkisian Szeván visszatekintve az ügyre azt mondta, hogy „a leginkább sértett fél” az ügyben Magyarország. Azerbajdzsán ugyanis Safarov kiadatásával nagy sikert ért el, de erkölcsileg az örmények is győztesen kerültek ki az ügyből, mivel kiderült, hogy az azeri társadalomban a Safarov-szerű gyilkosok számítanak példaképnek. A kisebbségi önkormányzat elnöke azt mondta, nem tudni, Magyarországnak milyen előnye származott a kiadatásból, de a kormány számonkérés helyett ma is inkább gesztusokat tesz Azerbajdzsán felé. Erre példaként hozta fel az uniós csatornákon keresztüli nyomásgyakorlás elmaradását. Ezt árnyalja, hogy az EP-ben néppárti kezdeményezésére elfogadtak egy elmarasztaló határozatot - mondjuk szövegezése és előterjesztői alapján ezt is leginkább azért, hogy a magyar kormányt kimosdassák. Szeván azt is hangsúlyozta, hogy ők előre figyelmeztették a magyar külügyet, hogy Safarovot kiadatása esetén azerbajdzsánban szabadon fogják bocsátani, a kormány állítása szerint meg is ígérte, hogy visszatartja a gyilkost. Az örmények sajtótájékoztatásán kiderült, hogy Martonyi János külügyminiszterre is neheztelnek, mert miután megegyeztek, hogy lépéseket tesznek a kultúrdiplomácia és a gazdasági kapcsolatok élénkítéséért, a tárcavezető később az Országgyűlés külügyi bizottsága előtt - egy 1983-as esetet felhozva - arról beszélt, hogy „Örményország is szabadon engedett és ünnepelt egy merénylőt”. A sajtóértekezleten Akopján Nikogosz, az önkormányzat elnökhelyettese is felszólalt, szerinte a magyar kormány nem kért az ő közvetítésükből, és a Safarov-ügy után az örmények már nem érezhetik biztonságban magukat Magyarországon.
Válaszolt a külügy a magyarországi örményeknek
A Külügyminisztérium közleményében hangsúlyozták: az alaptörvény szerint a nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők. Magyarország vállalja, hogy a nemzetiségek nyelvét és kultúráját ápolja és megóvja. A Külügyminisztérium határozottan visszautasította az örmény önkormányzat vezetőinek állításait, hogy a kormány „árulóként kezeli” a magyarországi örményeket, illetve hogy az örmények „már nem érzik magukat biztonságban Magyarországon”. A tárca hangsúlyozza, az sem állja meg a helyét, hogy a kormány kihagyná a magyarországi örményeket a magyar-örmény diplomáciai kapcsolatok helyreállítására tett erőfeszítésekből.
http://hvg.hu/itthon/20130919_Valaszolt_a_kulugy_a_magyarorszagi_ormeny
No jó, és hogyan tovább?
Együttéléses vagy, vagy efemkás? A kérdés az első szabad választások előtt egy héttel hangzott el a zselízi folklórfesztiválon, olyan emberektől, akikkel éveken át „buliztunk” a folklórmozgalomban. Jelentem, a helyzet azóta semmit sem változott. - A szlovákiai magyar politikai képviseletnek NEM SZABAD az MKP és a Híd mindenkori viszonyáról szólnia…
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2013/09/16/no-jo-es-hogyan-tovabb?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201309
Fizetőssé válhat a belépés a Magas-Tátra védett területeire
2013. szeptember 16. - (mti)
Fizetőssé tenné a Magas-Tátra és az észak-szlovákiai Pieninek védett területeire való belépést a szlovák állami környezetvédelmi felügyelet (SOP) - közölte az intézmény illetékeseire hivatkozva a Hospodárske noviny (HN) szlovák gazdasági lap kedden. A tervek szerint a belépőkből befolyó összeget a túraútvonalak karbantartására, valamint a hegyi turizmushoz kötődő infrastruktúra kiépítésére fordítanák. Az alapötlet nem számít teljesen újnak a régióban, hiszen a Tátra lengyelországi részén már két évtizede szednek belépőket, ezek ára egy felnőtt esetében egy eurónak megfelelő összeget (mintegy 300 forint) tesz ki - számolt be a részletekről a szlovák lap, amely szerint a Tátra védett területein is hasonló belépőárban gondolkoznak a környezetvédők. Szlovákiában jelenleg csak a Szlovák Paradicsom (Slovenský raj) területére való belépésért kell fizetni, itt egy felnőtt jegy ára másfél euró, a gyerekek után és a nyugdíjasoknak pedig 50 eurócentet kell fizetni. A Szlovák Paradicsomban azonban a helyi önkormányzatok, nem pedig a környezetvédők kapják a jegyeladásból befolyt összeget. A belépők bevezetése tervének hátterében a HN szerint az állhat, hogy bár az állami környezetvédőknek eddig is lett volna módjuk arra, hogy a védett területeken belépőt szedjenek, arra azért nem kerítettek sort, mert a beszedett pénz a központi környezetvédelmi alapba folyt volna. A jövő évtől azonban ezen a téren hatásköri változások állnak be és így a belépőkből származó bevétellel már közvetlenül a környezetvédők gazdálkodhatnak. A belépők bevezetése a jövő évben esedékes, addig azonban még döntésnek kell születnie arról, hogy az intézkedés konkrétan mely területeket érinti. A döntést várhatóan még egyeztetések sora előzi meg, mivel azoknak a területeknek egy része, amelyeken az SOP a belépőt bevezetné, nem állami tulajdonú, hanem egyházi és magánkézben lévő terület.
Sikeres a szlovák számlalottó, dőlnek a csalók
http://www.bumm.sk/87032/tobb-bejelentest-kap-az-adohatosag-a-szamlalotto-ota.html
Felpörgött a szlovák számlalottó
Különösen nagy érdeklődés mellett indult hétfőn Szlovákiában az állami számlalottó, amelynek bevezetésétől az adóbevételek növekedését várja a kormány.
http://index.hu/gazdasag/2013/09/16/felporgott_a_szlovak_szamlalotto/
Hogy vagy? - Prikler Mátyás: Köszönöm, jól!
Az ifjú titán, a szlovákiai magyar Prikler Mátyás első nagyjátékfilmjében súlyos, nemcsak a Felvidéken, de világszerte érvényes témát mutat be tárgyilagos, dokumentumfilmes formában. A Köszönöm, jól! tablófilm a modern családok helyzetéről.
http://prae.hu/prae/articles.php?aid=6598
Nem oldják meg időben a közösségek közti konfliktusokat
2013. szeptember 15. - (kitekinto.hu / parameter.sk)
Szlovákia és Közép-és Kelet-Európa régióinak közösségei addig nem rendezik problémáikat, míg az súlyossá nem válnak - áll abban a publikációban, melyet a magyar belügyminisztérium és nemzetközi szakértők hoztak nyilvánosságra. A Szlovákiában élők általában azért nem akarják időben megoldani a problémáikat, hogy ne kelljen szembenézniük a negatív kritikákkal, ha netán sikertelen lenne a próbálkozásuk. Konfliktust nyitni bomlasztó lehet - áll a tanulmányban. A publikáció foglalkozik a romák elleni falak felállításával és az elkülönített osztályok létrehozásával is. A magyar belügyminisztérium és a nemzetközi szakértők szerint nagy problémát jelentenek a társadalmi különbségek is. Ezek gyakran zavarossá válhatnak és etnikai átfedések is lehetnek, mint például a nem romák és romák esetében, akiknél alacsonyabbak a társadalmi normák. A helyi feszültségek olyan helyekre is szétterjedhetnek, ahol addig nyugalom volt. A magyar belügyminisztérium szakemberi úgy vélik, hogy a problémákat általában a média, a gazdasági válság és a szociális rendszer szítja, mely függővé teszi az embereket a segélyektől, s emellett a politikai kampányok rövidtávú céljai és a populizmus is a társadalmi problémák okozója. A tanulmány 2011 és 2013 között íródott, mely leginkább Szlovákiát, Magyarországot, Romániát és Bulgáriát vette górcső alá.
Hétfájdalmú Szűzanya, Szlovákia patrónusának napja
http://www.felvidek.ma/felvidek/hitelet/41610-hetfajdalmu-szuzanya-szlovakia-patronusanak-napja
Egymilliárd - A SEMMIBE
Tragikus következményekkel jár az, ha a határon túli magyarokat csupa boldog, bőgatyás, rakott szoknyás, idióta skanzenszereplőknek láttatják, de hogy erre a magyarországi közmédia majdnem egymilliárd forintot szán, az ismét csak egyet bizonyít, azt, hogy kampány van, elképesztő pofátlansággal lenyúlt pénzekkel és az úri muriban semmi sem drága- alapelvével.
http://www.parameter.sk/rovat/paravelemeny/2013/09/12/egymilliard-semmibe
Online szótár páratlanul gazdag tartalommal
http://www.qnell.com/dict/hu-sk/index.php
2013. szeptember 2. - (Bodnár Gyula - Új Szó)
A világhálón aligha az online szótárak a legnépszerűbb tartalmak - sokan talán nem is tudják, hogy léteznek ilyenek (nem tévesztendők össze a webfordítóval). Ugyanakkor: elnézve a felgyorsult migrációt, gondolva az idegen nyelvek iránti érdeklődés növekedésére, nem véletlen, hogy szaporodnak az interneten elérhető szótárak. Ezek egy része a könyv alakban napvilágot látott munkák digitalizált változata. Ugyancsak változatos képet mutat a forrásnyelvek és célnyelvek „társulása”: nem csupán a világnyelvek elérhetők, hanem a „kis népek” nyelvei is. Nem kivétel a magyar-szlovák/ szlovák-magyar szótár sem. Nyomtatott formában több ilyen kiadvány is megjelent az elmúlt évszázadban, sőt a rendszerváltás után egy kéziszótár, majd szakszótár gyarapította a sort. Ezek minőségétől tekintsünk most el, miként azt is csak megemlítjük, hogy a sok-sok éve készülő, a legigényesebbnek ígérkező „igazi” továbbra is várat magára. Viszont időközben, 2008-ban megjelent egy elektronikus magyar-szlovák / szlovák-magyar CD-szótár. A maga nemében az eddigi legnagyobb terjedelmű: 362 ezer szótári adatot tartalmaz, a köznyelvi kifejezéseken kívül a tudomány, a technika, a társadalmi élet számos területéről. Nem tudom, hány példányban jelent meg, hány emberhez és milyen úton-módon jutott el a CD számítógépbe is telepíthető anyaga, melynek megszületése Pongó Istvánnak, a komáromi Selye Egyetem volt oktatójának nevéhez fűződik. Az adatbázis létrehozásában, az egyes szakterületek kétnyelvű terminológiájának feldolgozásában részt vettek az egyetem munkatársai és hallgatói, közreműködésük révén számos olyan szakkifejezés került be a szótárba - egyebek között a néprajz és a régészet területéről -, melyek más szótárakban nem találhatók meg. Ugyanígy Pongó Istvánnak és csapatának köszönhető az online változat elkészítése a magyar-német / német-magyar párjával együtt. Hatalmas teljesítmény mind az adatbázis, mind az alkalmazás, a keresési opciók, mind a folyamatos bővítési és korrigálási lehetőségek tekintetében. A szlovák-magyar szótár 168 357 tételt (kulcsszót, megfelelőt és szókapcsolatot) tartalmaz, a magyar-szlovák 208 619-et (a német-magyar jelenleg több mint 455 ezer, a magyar-német bő 318 ezer tételt). Keresési módok lehetségesek szóvégre, kezdőbetűre, de a felhasználó választhat a teljes keresés (fulltext), a pontos, valamint a kulcsszavakban vagy szókapcsolatokban, példákban történő keresés között is. A szótár futtatása egy jól megkomponált programmal történik, mely megtalálható a szolgáltató honlapján. Például, ha beírjuk, hogy „haza”, akkor teljes keresés esetén minden olyan kifejezés, szókapcsolat megjelenik magyarul, amelyben előfordul a „haza”, sőt a „háza” betűsor. S természetesen valamennyinek megjelenik a szlovák megfelelője is. Ugyanez érvényes fordítva is. A szóvégre keresve azok a szavak tűnnek fel előttünk, amelyeknek a végét alkotja a „haza” vagy „háza”, majd utánuk olvashatjuk a szlovák megfelelőjüket. Mi több, a növények, állatok neve latinul is szerepel, és ugyanúgy olvasható a nemzetközi szervezetek angol vagy francia neve. Egy ilyen online szótár előnye a könyvbe zártakkal szemben, hogy folyamatosan bővíthető, s bővíteni is kell. Akad szakterület (biológia, kémia, mezőgazdaság stb.), ahol minden körültekintő munka ellenére hiányoznak még szócikkek, nem beszélve azokról, melyek új elemként épülnek be nyelvünkbe vagy a szlovák nyelvbe, hogy maradjunk ezúttal e kettőnél. Ezért a szerzők munkatársak jelentkezését várják. Mindenesetre e sorok írója ilyen alapos magyar- szlovák / szlovák-magyar szótárral még nem találkozott, puszta kalandozásra is élvezetes, izgalmas tartomány. És mindenki számára elérhető. Jól jöhet például azoknak a (kis)diákoknak - és szüleiknek, nagyszüleiknek -, akinek nem ritkán éppen az életszerűtlenül oktatott szlovák nyelvből kiosztott életszerűtlen példákkal teli házi feladatok megoldása okoz gondot. A szótár demóváltozatát a www.qnell.com címen lehet megtekinteni és használni, a teljes adatbázis bizonyos feltételek teljesítése után válik hozzáférhetővé.
http://www.qnell.com/dict/hu-sk/index.php
12 éves srác a szlovák tehetségkutatóban
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wL2ts4L7PGU
Iszonyatos riffeket mutatott be…
http://www.rockbook.hu/hirek/iszonyatos-riffeket-mutatott-be-egy-12-eves-srac-szlovak-tehetsegkutatoban
Zalavári leletek: Mocsárvár titkai
A Frank Birodalom IX. századi befolyását bizonyítják az újabb zalavári leletek. - A konstantinápolyi szerzetes testvérpár, Cirill és Metód 866-867-ben, morvaországi térítései után, Róma felé tartva tanítványaival megállt Mosaburgban, és hosszabban időzött itt. Ekkor már nem Pribina volt Blatnohrad /Mocsárvár/ ura, hanem fia, Koceľ, aki megtanulta azt az új írásmódot, amelyet a térítő testvérpár azért alakított ki, hogy a szláv nyelv hangzói is leírhatóvá váljanak a biblia ószlávra fordításához.
http://nol.hu/kult/20130912-mocsarvar_titkai?ref=sso
Szent Cirill és Szent Metód emlékezete Zalaváron
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/792-szent-cirill-es-szent-metod-emlekezete-zalavaron
Pamätník v Blatnohrade je dar zo Slovenska
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/153-politika1-politika1/1043-pamatnik-v-blatnohrade-je-dar-zo-slovenska
Adózás, cégalapítás: Szlovákia feltárul
Milyen társasági formák léteznek Szlovákiában, és melyiknek mi a jellegzetessége? Mennyit adóznak a cégek, milyen az áfa rendszere, miként működik a szlovák adóhatóság, hogyan és mennyire büntet?
http://ado.hu/rovatok/ado/adozas-cegalapitas-szlovakia-feltarul
A világhírű szlovák koloratúr és belcanto szoprán Budapesten
Edita Gruberová Donizetti Anna Bolena című operájának címszerepét énekli kedden este a Művészetek Palotájában…
http://www.szekesfehervarinapilap.hu/cikk/A_Mupaban_ujra_Tudor_kiralynokent_lep_fel_Edita_Guberova/144597
Elhunyt Huszár Tibor fotóművész
A nagyszombati Cirill és Metód Egyetem Tömegkommunikációs Karának fotóműhely-vezetője...
http://ujszo.com/online/kultura/2013/09/11/elhunyt-huszar-tibor
Tulipán - Országos Szlovák Folklórtalálkozó Kistarcsán
http://www.erikanet.hu/oldal.php?menupont_id=488682&cikk_id=34941
Süssünk görhönyt! - Krumplifesztivál
http://www.youtube.com/watch?v=oReGKIPOzxQ
Lajčák ENSZ-főtitkár lenne
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/09/06/lajcak-ensz-fotitkar-lenne
Verekedés a szlovák parlamentben
http://www.bumm.sk/86325/hlina-a-parlamentben-esett-neki-egy-smer-kepviselonek.html
Még ebben a hónapban megalakulhat a Nemzeti Választási Bizottság
Az NVB létszáma a kampányidőszakban bővülhet majd ki újra az országos listát állítani tudó pártok, valamint az országos listát állító országos nemzetiségi önkormányzatok delegáltjaival. Ez utóbbi változás a korábbi delegálási rendszerhez képest, és egyben azt is jelenti, hogy akár mind a 13 nemzetiség tagot küldhet az NVB-be. A nemzetiségi megbízottak azonban csak az őket érintő ügyekben szavazhatnak.
http://www.vg.hu/kozelet/politika/meg-ebben-a-honapban-megalakulhat-a-nemzeti-valasztasi-bizottsag-411090
„Nem juthatunk olyan zsákutcába, mint Magyarország”
Szlovákia után baloldali fordulat jöhet Csehországban is - Az önkényuralmi rezsim veszélyeiről…
http://nol.hu/kulfold/20130903-nem_juthatunk_olyan_zsakutcaba_mint_magyarorszag?ref=sso
Huszonkét magyar szobrász tárlata Dunaszerdahelyen
http://www.karpatinfo.net/cikk/kultura/huszonket-magyar-szobrasz-tarlata-dunaszerdahelyen
Kassán táncol a Szegedi Kortárs Balett
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/kassan_tancol_a_szegedi_kortars_balett_/2348483/?utm_source=hirkereso&utm_medium=feed&utm_campaign=hirkereso
Nagy érdeklődés várja a Szegedi Kortárs Balettet Kassán
http://szegedcafe.hu/2013/09/04/nagy-erdeklodes-varja-a-szegedi-kortars-balettet-kassan/
Tešedíkovo, nem Pered
Tessedik Sámuel érdemit senki sem kérdőjelezi meg, ám tény, hogy a faluhoz semmi köze sincs.
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/09/05/tesedikovo-nem-pered-csak-a-szlovak-nev-jo
Csak azért is szlovákba!
Rögeszme: „Jobb a magyar gyereknek a szlovák suli…”
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2013/09/04/csak-azert-is-szlovakba
Több a magyar gyermek az anyanyelvi iskolákban Szlovákiában
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/08/31/12/Tobb_a_magyar_gyermek_az_anyanyelvi_iskolakban_Szlovakiaban.aspx?source=hirkereso
Kiket befolyásol az évi 75 euró a magyar iskola választásában?
A határon túli pénzek átszervezése - A Fidesz igencsak szereti a listákat, amin sok név és elérhetőség szerepel…
http://www.bumm.sk/blog/editor/?p=190
Rákóczi Szövetség: Több mint ötezer beiratkozási ösztöndíjat adnak át
2013. szeptember 2. - (mti)
Több mint 3500 felvidéki, csaknem 1400 partiumi és mintegy 350 délvidéki magyar iskolakezdő részesül a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíjában, a juttatásokat keddtől adják át - közölte a szervezet hétfőn az MTI-vel. Mint írták, az ösztöndíjakat decemberig több mint száz felvidéki, ötven partiumi és harminc délvidéki településen tervezi átadni ünnepélyes keretek között a szövetség. A juttatások átadása kedden Kassán, a Márai Sándor Alapiskolában kezdődik. Kitértek arra, hogy az előzetes beiratkozási adatok szerint nem csökken a magyar iskolakezdő gyermekek száma az előző évekhez képest Szlovákiában. A Rákóczi Szövetség a 2004-ben kezdődött beiratkozási programjának keretében minden felvidéki magyar iskolakezdőt ösztöndíjban kíván részesíteni. A felvidéki tapasztalatokra alapozva a Rákóczi Szövetség az idén kiterjesztette programját a partiumi Bihar megye mintegy 1400 magyar iskolakezdőjére, illetve a Délvidék 31 szórványtelepülésének csaknem 350 magyar iskolakezdőjére, tekintettel a térségekben tapasztalható asszimilációs folyamatokra - jelezték. Az ösztöndíj értéke 10 ezer forint, amelyet támogatási szerződés keretében vehetnek át a diákok szülei. Kiemelték: a program célja, hogy ráirányítsa a magyar családok figyelmét a magyar iskolaválasztás fontosságára és helyességére. A program minden év decemberében kezdődik az óvodások megajándékozásával, illetve a szülők levél útján történő megszólításával, amiben a magyar iskola előnyeire, az ott megszerezhető többlettudás lehetőségére, valamint a magyar közösség megmaradása és a magyar iskolaválasztás közötti összefüggésre hívják fel a szülők figyelmét.
Tekeredik a Józsi, vírus akar lenni
A szlovmagyarok akkor lennének már boldogok, ha nevükben nem nyilatkozgatna és aggódna semmiféle önjelölt bohóc. - Zsidózni tán mégsem kéne a kettős identitás felvállalása mentén tartott tiltakozó eseményen…
http://www.parameter.sk/blog/csehszlovak-kem/2013/09/02/tekeredik-jozsi-virus-akar-lenni
Beidézte az MKP elnökét a szlovák rendőrség
http://nol.hu/kulfold/beidezte_az_mkp_elnoket_a_szlovak_rendorseg
A hülye szlovák pont olyan, mint a hülye magyar
Balla, az érsekújvári származású szlovák író legutóbbi könyve kapcsán beszélt arról, miként látja a szlovák-magyar viszonyt…
http://www.bumm.sk/86133/a-hulye-szlovak-pont-olyan-mint-a-hulye-magyar.html
Az idegen nyelv tanulása módosítja az agyfejlődést
„Lényeges gyerekkorban elkezdeni, mert ez fekteti le a későbbi tanulás szerkezeti alapjait…”
http://ujszo.com/online/panorama/2013/09/02/az-idegen-nyelv-tanulasa-modositja-az-agyfejlodest
Szakmai kitüntetés
A köznevelés területén hosszabb időn át végzett kiemelkedő munkájáért Trefort Ágoston-díjat kapott Kraszlán István, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Köznevelési Nemzetiségi Főosztályának nemzetiségi főtanácsadója
Doncsev András parlamenti államtitkár, az emberi erőforrások miniszterének megbízásából szakmai kitüntetéseket adott át a nemzeti ünnep kapcsán 2013. augusztus 19-én 17 órakor a Szépművészeti Múzeumban tartott díjátadón, amelyen részt vettek az adott szakterület államtitkárai, helyettes államtitkárai is, így Dr. Klinghammer István felsőoktatásért felelős államtitkár, Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár, Hammerstein Judit kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár, valamint Fülöp Attila család- és esélyteremtési politikáért felelős helyettes államtitkár.
http://nol.hu/belfold/atadtak_a_szakmai_kitunteteseket_is?ref=sso
Gasztronómiai fesztiválközpont épül Békéscsabán
2013. szeptember 11. - (mti)
Letették a békéscsabai CsabaPark gasztronómiai központ alapkövét szerdán. Az épületkomplexum célja a csabai kolbászkészítés hagyományainak őrzése és népszerűsítése lesz a hazai turizmusban. A projekt keretében kolbászfalu épül, benne múzeum, ahol a kolbász történetét mutatják be, továbbá lesz étterem, sertésvágó pont és húsbolt. A beruházás összértéke bruttó 1,3 milliárd forint, ebből a Dél-Alföldi Regionális Operatív Program keretéből elnyert vissza nem térítendő támogatás - a magyar kormány önerőalapjának forrásával együtt - 1,024 milliárd forint, a többi önkormányzati önerő. Az alapkőletétel alkalmából rendezett ünnepségen Vantara Gyula (Fidesz), Békéscsaba polgármestere kiemelte: a kolbászfaluban bemutatják a csabai kolbászkészítést, lehet majd vendégeket kivinni a helyszínre, megkóstolni és megvásárolni a termékeket, amire eddig nem volt lehetőség. Hozzátette: a fesztiválközpont a gasztronómiai hagyományok őrzése mellett más, országos kitekintésű, nagy rendezvénynek is méltó helyszíne lesz. A kolbászfalu egyik ötletgazdája, Hanó Miklós alpolgármester beszédében emlékeztetett arra, hogy a csabai kolbász földrajzi oltalom alatt áll. A terméket Békés megyében, abraktakarmánnyal hízlalt friss sertéshúsból kell előállítani. Az új fesztiválközpontban egész évben találkozhat a helyi termelők és hentesek által előállított friss és füstölt termékekkel a látogató. A kivitelező Strabag-MML és a Hartmann konzorcium igazgatója, Koreck Ferenc elmondta: a 2800 négyzetméteres központi épület impozáns lesz. A tartószerkezet speciálisan ragasztott, nagy teherbírású ívelt fából készül majd, a belmagassága kilenc méter lesz. A munkálatokban a ragasztott faszerkezet beszállítóján kívül kizárólag békéscsabai és Békés megyei vállalkozások vesznek részt. A kivitelezés várhatóan 2014 júliusában fejeződik be.
http://www.beol.hu/bekes/gazdasag/letettek-a-csabapark-alapkovet-515368
Képeslapokkal idézik Tótkomlós múltját
2013. szeptember 9. - (Cs. I. - beol.hu)
Üdvözlet Tótkomlósról címmel jelent meg az a képesalbum, melynek bemutatóját a minap tartották. Az album 143 postán futott helyi képeslapot tartalmaz, amelyek egy évszázadot ölelnek át, és a képszövegek szlovák nyelven is megtalálhatóak a kiadványban. A könyv megjelentetéséről a Tótkomlós Turizmusáért Egyesület elnöke, Kárász Gáborné, mint a képesalbum kiadója elmondta, Horváth Zoltánnak a régiség iránti szeretete, gyűjtőszenvedélye példás. Sikerült hozzájutnia század eleji, postát megjárt, sárguló képeslapokhoz, ezek gyarapítása pedig tudatossá vált később. Megfogalmazódott az ötlet: a kincseket az utókornak is látni kell. - 2012 tavaszán végső döntésre jutottunk Horváth Zoltán és Csontos Pál magánygyűjtőkkel. A képesalbumot megjelentetjük. A gyűjtők további kutatásokat folytattak, Racskó Pál tanácsait megfogadták. Sokan átadták féltve őrzött kincseiket nekik. A szerencsi Zempléni Múzeumból és a Tótkomlósi Digitális Archívumból is került felhasználásra lap. Kiadványunkkal nem tömegigényt kívántunk kiszolgálni. Könyvünk üzenete többek között az is, az itt élők becsüljék meg múltjukat, s azt, amit adott nekik e település.
Tanévkezdés a békéscsabai szlovák iskolában
Foglalkozás a békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium egyik épületében 2013. szeptember 2-án… - Luposnyi Mária órát tart elsősöknek... - Fotó: Rosta Tibor (mti)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=464898286942486&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&theater
Fogadás és ünnepi hangverseny Békéscsabán
A Szlovák Köztársaság nemzeti ünnepe és az alkotmány napja alkalmából
2013. augusztus 31. - (Vándor Andrea - csabaimerleg.hu)
A Szlovák Köztársaság nemzeti ünnepe és az alkotmány napja alkalmából a Fiume Hotelben rendezett fogadáson emlékezett meg Štefan Daňo főkonzul e jeles napról. Štefan Daňo beszédében kiemelte, hogy a szlovák alkotmány ünnepe idén Szent Cirill és Metód hittérítők érkezésének 1150. évfordulója jegyében zajlik. Cirill és Metód 863-ban érkezett meg az akkor a Drávától egészen Karintiáig terjedő Morva birodalom területére. Missziójukkal, a kereszténység felvételével a fejlett kultúrájú Európához csatolták elődeinket. A két szentnek méltó helye van az európai államok közösségében. A történelmi évforduló tiszteletére komponálta Mirko Krajčí szlovák zeneszerző „A szó küldetése szimfónia basszusra és zenekarra” című művét, amelyet a fogadást követően az Evangélikus Nagytemplomban mutatott be pénteken este a Kassai Állami Filharmonikus Zenekar Ľudovít Ludha (tenor) és Gustáv Bedáček (basszus) közreműködésével, Marián Lejava vezényletével. A főkonzul pohárköszöntője előtt a fogadáson utalt arra, hogy 1992. szeptember elsejétől ünnepeljük a Szlovák Köztársaság Alkotmányának napját. Az elmúlt húsz év bizonyította a Szlovák Köztársaság képességét arra, hogy történelmileg sikeres politikai - és gazdasági rendszer átalakítást valósítson meg - szilárdan megalapozva a jogállamot és az emberi jogok védelmét. A Visegrádi négyek, az Európai Unió és az Észak-atlanti Szövetség teljes jogú tagországa lett Szlovákia. A főkonzul kiemelte Szlovákia és Magyarország egyre virágzóbb kapcsolatát: a Szlovák Köztársaság elnöke, Ivan Gašparovič idei hivatalos magyarországi látogatásakor találkozott Áder János köztársasági elnökkel. Mérföldkő volt az 1995-ös alapszerződés, amely a szlovák - magyar együttműködés megbízható és bevált keretét képezi. Štefan Daňo kitért a két ország idei közös budapesti kormányülésére, és az azt követő két dokumentum aláírására. Ezek a memorandum a Szlovák Köztársaság és a Magyarország kormányi közötti együttműködésről és a megállapodás a határmenti önkormányzati szervek együttműködéséről szóló dokumentumok, amelyek új fejezetet nyitnak a két ország gazdasági fejlődése előtt. Mindezek örömteli eredménye, hogy a magyar kormány a közeljövőben jelentős összeget biztosít a békéscsabai és a sátoraljaújhelyi szlovák iskolák épületeinek felújítására. A főkonzul pohárköszöntőjében a két ország további gazdasági, infrastrukturális és kulturális kapcsolatainak bővülésére emelte poharát. Peter Weiss a Szlovák Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott magyarországi leköszönő nagykövete is elköszönt a dél-alföldi szlovákságtól megköszönve mindazok munkáját, akik a szlovák nyelv és hagyományok ápolása terén becsülésre méltó munkájukkal hozzá járulnak elődeik örökségének megőrzéséhez. Békéscsabához fűződő viszonyáról is beszélt a nagykövet, akinek mindig is közel állt a szívéhez ez a város. Amikor először járt itt: lenyűgözte a vasútállomás gyönyörű épülete és a valamikori Közép-Európa legnagyobb evangélikus temploma, amelyet az ide betelepített szlovák ajkú telepesek építettek. A fogadást megelőzően Peter Weiss a Szlovák tájházban találkozott a helyi szlovákság képviselőivel. A konzuli fogadást megtisztelte jelenlétével dr. Latorczai Csaba helyettes államtitkár is.
Nagyköveti búcsú
Peter Weiss az alföldi szlovákságtól búcsúzott a békéscsabai Szlovák Tájházban
2013. augusztus 30. - (Vándor Andrea - csabaimerleg.hu)
Peter Weiss a Szlovák Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagykövete az alföldi szlovákságtól búcsúzott pénteken délután a Szlovák Tájházban. A nagykövetet és a vendégeket - Štefan Daňot, a Szlovák Köztársaság békéscsabai főkonzulját és Hushegyi Gábort, a budapesti Szlovák Intézet nemrégiben kinevezett igazgatóját - Lászik Mihály, a Csabai Szlovákok Szervezetének elnöke köszöntötte. Peter Weiss négy éves magyarországi tevékenységét, az alföldi szlovákság érdekében végzett munkáját, tevékenységét ismertette a megyei szlovák önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek képviselői előtt, majd a felvetett problémákra és kérdésekre is válaszolt. Megköszönte a jelenlevőknek azt a sokrétű tevékenységet, amellyel a szlovák nyelv, a kultúra és a hagyományok megőrzése terén fáradoznak. Békéscsabát a dél-alföldi szlovákság centrumának, fellegvárának nevezte. Előző látogatása során és most is lenyűgözte az Evangélikus Nagytemplom monumentalitása, és az a tisztelet, amelyet kelt az utazóban. Azon reményének is hangot adott, hogy pénteken este sokakkal találkozhat a nagytemplomban a Kassai Állami Filharmonikus Zenekar koncertjén, amelyet Szlovákia nemzeti ünnepének alkalmából adnak. Az Evangélikus Nagytemplom azért is kedves a nagykövet szívének, hiszen azt a 250-300 éve Békéscsabára települt szlovák ajkú jobbágyok, földművesek építették. A mostani nehéz gazdasági helyzetben - csakúgy, mint a 1930-as évek gazdasági válsága idején - ismét felerősödött a gazdasági kivándorlási hullám: mind az Európai Unió tagállamaiba, mind Amerikába. Ezért is különösen fontos az identitás, az anyanyelv megőrzése, amelynek érdekében a békéscsabai, a megyei és a dél-alföldi szlovák iskolák, óvodák, kulturális intézmények és civil szervezetek ember feletti, értékőrző munkát végeznek - mondta Peter Weiss. Az oktatásügyet, az oktatási intézményeket, az ott tevékenykedő pedagógusok munkáját a szlovák nyelvtanítás és a hagyományápolás alfájának és omegájának nevezte a nagykövet. Olyan nyelvi és lexikális tudással kerülnek ki a fiatalok a magyarországi szlovák oktatási intézmények padsoraiból, hogy Szlovákia egyetemein, főiskoláin is megállják a helyüket - mondta. A 2012-es népszámlálási adatok elemzésére is kitért Peter Weiss tájházi látogatása során. Kiemelte, hogy 11 százalékkal csökkent Magyarországon a szlovákul beszélők száma, és 70 százalékkal nőtt azoknak a száma, akik szlovák gyökerűnek vallják magukat. Magyarországon mintegy harmincezerre tehető a szlovákok lélekszáma, közülük nyolcezren beszélik a nyelvet, és mintegy háromezren vannak, akik az utóbbi években költöztek Szlovákiából Magyarországra. Peter Weiss négy esztendeig látta el Magyarországon a nagyköveti teendőket: 2009-ben Juraj Migašt (aki egyébként az unokatestvére) váltotta fel a budapesti szlovák diplomáciai képviselet élén. Az 1952-es születésű Peter Weiss az 1989-es „bársonyos forradalom” után a szlovák politikai szintér egyik meghatározóbb személyisége volt. Szlovákia Kommunista Pártja 1990-ben az ő vezetésével alakult át a Demokratikus Baloldal Pártjává. (Abban az időben ennek a pártnak a tagja volt Robert Fico is.) Weiss a kilencvenes években egy ideig a szlovák parlament külügyi bizottságát vezette. Politológusként különböző szlovák és cseh lapokban publikált a szlovák-magyar kapcsolatokról. Írásaiban rendszeresen bírálta a nacionalizmust, amely szerinte mindkét oldalon jelen van.
Holle anyó musical magyarul és szlovákul
Belinszki Zoltán és Gulyás Levente írta a Holle anyó musicalt, amit a Cervinus Teátrum és a békéscsabai Jókai Színház mutatja be közösen. A musical magyar és szlovák nyelven lesz látható Szarvason és Békéscsabán. A békéscsabai nézők 14 alkalommal láthatják a bérletes előadást. A Holle anyó musical ősbemutatója 2013. november 5-én lesz Szarvason. A szlovák nyelvű premier Békéscsabán lesz, a pozsonyi rendező Varga Viktor rendezésében.
Új magyar musical születik Szarvason
http://www.newjsag.hu/2013/08/27/uj-magyar-musical-szuletik-szarvason/
Kiskőrösi Szüret és Szlovák Nemzetiségi Napok 2013
http://bacsmegye.hu/megye/kalocsa/kiskorosi_szuret_es_szlovak_nemzetisegi_napok_2013.html
Szüreti fesztivált és szlovák nemzetiségi napokat rendeznek Kiskőrösön
2013. augusztus 31. - (mti)
Huszonegyedik alkalommal rendezik meg a Kiskőrösi szüret és szlovák nemzetiségi napok rendezvénysorozatát a hétvégén az alföldi városban. Font Sándor (Fidesz), az országgyűlés mezőgazdasági bizottságának a tagja az MTI-nek szombaton telefonon adott interjújában elmondta: a rendezvénysorozaton, amelyet augusztus 30-a és szeptember 1-je között tartanak, a két esemény - a szüret a kunsági borvidék közepén és a nemzetiség napok ünnepe - egybeesik. Kitért arra, hogy a szlovákok több mint 300 évvel ezelőtt, a török kiűzetése után népesítették be a települést. Ilyenkor emlékezünk az ősökre, akik a szőlőtermelés kultúráját meghonosították, és gondolunk a mára, milyen termés várható, hol tartunk most - tette hozzá a választókerület országgyűlési képviselője. Font Sándor kiemelte: az elmúlt évek fagykárral sújtott időszaka után ebben az évben valamivel bizakodóbbak a gazdák, az átlagosnál jobb szőlőtermést várnak. Szavai szerint a megszokotthoz képest a szüret 10-14 nappal korábban kezdődött, a korai érésű fehér szőlők szüretelése gyakorlatilag megtörtént, de folyamatosan tudják szedni majd a később érő fajtákat is. Fontosnak nevezte, hogy a Kiskőrös „zászlósborát” adó szőlő, a Kadarka újra régi fényében ragyog, mert több borversenyen ragyogó eredményt értek el vele a borászok. Font Sándor szerint már hagyomány, hogy a szüreti fesztiválon a szokásos rendezvények mellett a szórakozás is helyet kap. Két év óta tartják meg a gasztroudvart és a borudvart, ahova a térség legjobb élelmiszer-előállítóit, és a versenyeken komoly helyezést elérő borászokat hívják meg - tette hozzá. Font Sándor szerint a szlovák nemzetiségű kiskőrösiek is minden évben készülnek arra, hogy ízelítőt adjanak kultúrájukból, és az érdeklődők megkóstolhassák hagyományos ételeiket. Reményét fejezte ki, hogy az a csaknem tízezer ember, aki három nap alatt el szokott látogatni a város egyik legjelentősebb rendezvényére, megtalálja az érdeklődésének megfelelő eseményt, vagy az ízlésének legjobban megfelelő ételt. Véleménye szerint a legnagyobb tömeget megmozgató esemény a szüreti felvonulás, melyet vasárnap rendeznek. Ebben az évben az eseményeket oldtimer autók felvonulása színesíti - fűzte hozzá. A 15 ezer lakosú Kiskőrösön még ma is eléri a 20 százalékot a szlovák nemzetiségű lakosok aránya.
Poľný Berinčok - kisebbségek egy viharsarki szemével
Sajnálom, hogy Mezőberényben vagy Békéscsabán a fiatalabb nemzedék tagjai szinte egyáltalán nem beszélik őseik nyelvét. Eleken nem lehet sváb, Gyulán nem lehet román szót hallani és bizony - sokak meggyőződésével ellentétben - ezzel is szegényebbek lettünk.
http://www.felvidek.ma/nezopont/publicisztika/41430-polny-berincok-kisebbsegek-egy-viharsarki-szemevel
Beiktatták hivatalába Orosch János új nagyszombati érseket
2013. augusztus 30. - (mti)
Ünnepi szentmise keretében beiktatták hivatalába pénteken Orosch János új nagyszombati érseket. Az ünnepségre a Keresztelő Szent János Székesegyházban került sor. A beiktatás dátumát maga Orosch választotta, mert augusztus 30-a egyben a székesegyház felszentelésének az évfordulója. A neves szlovákiai és külföldi egyházi vendégek és nagyszámú hívő - köztük számos felvidéki magyar - részvételével lezajlott ünnepségen a szentmisét Orosch János celebrálta. A nagyszombati egyházmegye hívőinek jelentős részét magyarok alkotják. Az ünnepségen a magyarországi katolikus egyház is képviseltette magát. A mise kezdetén bemutatták, majd latinul és szlovákul felolvasták Ferenc pápa bulláját, levelét, amelyben Orosch Jánost megbízta a nagyszombati főegyházmegye vezetésével. Az új nagyszombati érsek prédikációját szlovákul és magyarul is elmondta. Szlovák nyelvű prédikációjában felszólította a hívőket, hogy kövessék az egyházat. „Sok probléma halmozódott fel köztünk és bennünk. Ha az egyház válságáról beszélünk, a társadalom válságáról is beszélni kell” - mutatott rá. Hangsúlyozta, hogy érsekként fontos célja az egyházmegye híveit szorosabb közösséggé formálni. Magyar nyelvű, a szlováknál rövidebb prédikációjában Orosch a hitükben való kitartásra buzdította a hívőket. A szentlecke szövege magyarul hangzott el, és a szentmise más részeiben is voltak magyar nyelvű betétek. A hívők magyar válaszai azt mutatták, hogy a katedrálisban sok magyar volt. A mise végén elhangzott ünnepi jókívánságok között Salka László vágsellyei dékán a szlovák nyelvű beszéde mellett a „magyar lelkiatyák és hívők” nevében magyarul is köszöntötte az új nagyszombati érseket. Örömét fejezte ki afelett, hogy Orosch személyében az egyházmegyének olyan vezetője van, aki „jól ismeri a magyar hívők problémáit, gondjait is”. Orosch János érsek a tavaly júliusban hivatalából elmozdított Róbert Bezák helyét vette át. Az idén júliusban kinevezett érsek Bezák leváltása óta a pápa megbízásából „sede vacante” apostoli adminisztrátorként látta el a nagyszombati főegyházmegye vezetését. Az új nagyszombati érsek korábban mindkét elődje, Ján Sokol és Róbert Bezák érsekek mellett is segédpüspökként tevékenykedett. Nyilatkozata szerint célja, hogy a Bezák távozása után megosztott érsekséget ismét egyesítse. Orosch korábban már kijelentette, hogy az érsekség ajtaja nyitva áll Bezák előtt, amit elmondása szerint vele is közölt. Orosch Jánost 2004-ben szentelték püspökké, ezután segédpüspökként tevékenykedett a pozsony-nagyszombati főegyházmegyében. 2009-től a magyar hívek általános helynökévé vált, erre a posztra éppen az a Róbert Bezák nevezte ki, akinek most a helyére lépett. Bezákot tavaly júliusban XVI. Benedek váltotta le hivatalából. A pápai döntést a leváltás előtt néhány hónappal tartott apostoli vizitáció eredményével indokolták. Az eset nagy megütközést és visszhangot váltott ki, s a leváltást egész sornyi tiltakozás követte a Bezákot támogató hívők részéről.
Pieták síkban és térben
Šaštin ma a katolikus szlovákok legjelentősebb búcsújáróhelye. A Hétfájdalmú Szűzanya ünnepén, szeptember 15-én évről-évre zarándokok ezrei keresik fel.
http://www.amdala.hu/emlek-sasvarrol-pietak-sikban-es-terben/
A „szlovmagy” jelenség - Intravénás ellenszer a lappangó vírusra
Az identitás magánügy - Büszke palócok, mátyusföldiek, csallóköziek - A mérleg nyelve elbillen
http://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2013/08/29/intravenas-ellenszer-a-lappango-virusra-avagy-a-szlovmagy-jelenseg
Adamis
Szlovákiában, Gútán, a Kis-Duna és a Vág összefolyásánál született, és Szentendrén nőtt fel. - Életműve a magyar rocktörténet része: a Gyöngyhajú lány, a Kék asszony, a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című zenés darab dalai mindenki számára ismerősek…
http://www.parameter.sk/rovat/kultura/2013/08/28/70-eves-gutai-szuletesu-adamis-anna
Kettős állampolgárság: Közösen 2013
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2013/09/03/kozosen-2013
Ősszel állást foglal az alkotmánybíróság
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/09/05/kettos-allampolgarsag-osszel-allast-foglal-az-alkotmanybirosag
A szlovák alkotmánybíróság hamarosan dönt
A Magyar Közösség Pártja és a Híd is kedvezően fogadta…
http://magyarhirlap.hu/kettos-allampolgarsag-elertuk-hogy-osszel-dontes-szulessen
Bohócok és birkák az állampolgárság frontján
A szlovákiai magyar identitás voltaképpen egy kórokozó vírus. Amit ezért melegen ajánlott kiirtani. Konkrétan úgy, hogy a szlovákiai magyar ember a magyar állampolgárság igénylésével „gyógyult” magyarrá, sőt, duplamagyarrá lesz.
http://www.parameter.sk/rovat/paravelemeny/2013/09/04/bohocok-es-birkak-az-allampolgarsag-frontjan
Kassán tüntettek a kettős állampolgárság mellett
A tüntetésen a Magyar Közösség Pártja, a Híd, az SDKÚ és a KDH képviselői is jelen voltak…
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/09/01/kassan-tuntettek-a-kettos-allampolgarsag-mellett
Aki népszerűsíti az országot, az állampolgára is lehet
http://mno.hu/hatarontul/aki-nepszerusiti-az-orszagot-az-allampolgara-is-lehet-1181168
A Szlovák Intézet 2013. szeptemberi rendezvényei
www.oslovma.hu/XXX/InstPpHu.pdf
New York - Budapest
Lukoviczky Endre festőművész kiállítása
BTM - Budapest Kiállítóterem - 1056 Szabad sajtó út 5.
Megnyitja: Hushegyi Gábor esztéta, műkritikus, a Szlovák Intézet igazgatója,
2013. szeptember 5-én, csütörtökön 17 órakor.
Megtekinthető: 2013. október 13-ig, hétfő kivételével naponta 10-18 óráig.
Mazányi Judit:
Lukoviczky Endre művészetét évtizedek óta konzekvensen konstruktív, geometrikus képépítés jellemzi. A békéscsabai szlovák családban, 1939-ben született alkotó a számos képző iparművészt útjára indító, neves művészet- pedagógus, Mokos József által vezetett szakkörben kezdett ismerkedni a képi kifejező eszközökkel.
Az érettségi után az Iparművészeti Főiskola textil szakára nyert felvételt. Tanárai - köztük Hincz Gyula és Rákosi Zoltán - olyan kreatív, nyitott szemléletmódra nevelték, amely egész pályafutásának további alakulását döntő módon befolyásolta. Tanulmányait 1962-ben fejezte be. Pályája kezdetén elsősorban sokszorosító grafikai tevékenységet folytatott, majd 1981-től saját szitanyomatai mellett jelentős művészek: Barcsay Jenő, Vasarely, Bálint Endre, Gyarmathy Tihamér szitamappáit készítette saját műhelyében. A Fiatal Művészek Stúdiójának tagjaként az 1967-es, a hatalom által elfogadhatatlannak tartott, új művészeti áramlatok jegyében fogant műveket felsorakoztató kiállítás után néhány évig művei alig kaphattak nyilvánosságot.
1969-ben feleségével, Bálint Ildikó festőművésszel a szentendrei Új Művésztelepen kapott műteremlakást. A szentendrei művészközösség prominens alkotói - köztük Barcsay Jenő, Korniss Dezső - az akkori magyar művészeti élet legmodernebb irányzataihoz tartoztak. Így a fiatal művész - akinek már korai munkáin feltűnik az invenciózus formaképzés, az azonos vizuális problémák újabb és újabb megoldása iránti fogékonyság - olyan közegbe került, amely megerősíthette hajlamaival összhangban lévő, korábbi vonzódását a látványtól elszakadó, elvont művészet iránt. Jelentős inspirációs forrás volt számára Kandinszkij festészetén túl az orosz szuprematizmus és az orosz valamint a magyar konstruktívizmus. Ezek a 20. század első negyedében született irányzatok radikálisan megváltoztatták a korábbi képfelfogást: a hagyományos ábrázolás helyett - elsősorban - szabályos geometrikus elemekből, szinte tudományos igényességgel építik a képet vagy a síkban vagy a térbeliség új szempontú megközelítésével. Lukoviczky műveiben tudatosan felvállalva és öntudatlanul is alkalmazza e törekvések egyes megoldásait, mégsem mondható, hogy egyszerűen újraélné e mintaképek korának problémáit. Az időközben eltelt több mint fél évszázad egyrészt idézőjelbe tette az ember által megteremtethető racionális világ elképzelését, másrészt Lukoviczky számára a művészet újabb vagy kortárs fejleményei egyaránt állandó kihívást jelentenek. Legszembetűnőbb különbség, hogy plasztikus hatást keltő konstrukciói nem térgeometrikus problémák steril leképezései, hanem általában érzelmi töltést is hordoznak, sokszor lírai megközelítésről vallanak. A végtelenben súlytalanul lebegő formációk hol egy széthullott civilizáció maradványainak nyugtalanító képzetét keltik, hol játékosan sziporkáznak, vagy önfeledten szerteszéjjel bukfenceznek. Máskor az idegesen cikázó alakzatok: háromszögek, négyzetek, kubusok bonyolult egyensúlyi helyzetekbe keverednek, fittyet hányva a hagyományos perspektíva szabályainak. A szubjektív reflexiók formába öntését a gazdag faktúrájú felületkezelés, a felszabadult anyaghasználat és gyakorta kifinomult festői megoldások segítik. A művész kimeríthetetlen kíváncsisággal, kötetlen szabadsággal kutatja e konstruált világ törvényszerűségeit, melyről kompozíciós sorozatai vallanak. Ezek egyike a város sorozat. Az ebben rejlő problematika több mint egy évtizedig, az 1980-as években foglalkoztatta a művészt. Az Egyesült Államokban tett tanulmányútjai során, főként New Yorkban szerzett élményeit dolgozta fel e képekben. A 20. század utolsó harmadában már 21. századi nagyvárosok mintaképének tartott New York lenyűgöző hatást gyakorolt reá. E festmények főszereplői a térben méltóságteljesen mozgó, gravitációtól elszakadt építmények, melyek éppen átúsznak a képtér kozmikus színpadán. A már ember nélküli, de ember teremtette világ víziói egyszerre keltenek csodálatot és szorongást. Egyetlen momentum szab korlátot e gazdagon áradó művészi teremtésnek: minden műnek - legyen bár játékos, komor vagy nyugtalanító hangulat közvetítője - hordoznia kell magában a harmónia ígéretét.
A magyarországi szlovákság vezető művésze a békéscsabai tanyavilágból érkezett, és jutott el ösztöndíjjal New Yorkba
Városok, tér, perspektíva Lukoviczky Endre festményein
2013. augusztus 29. - (mti)
New York - Budapest címmel állítja ki nagyméretű képeit Lukoviczky Endre festőművész szeptember 5-től a Budapesti Történeti Múzeumhoz tartozó Budapest Galériában. Lukoviczky Endre 20 nagyméretű, átlagosan 150-szer 200 centiméteres olaj, akril, vászon festményeket állít ki New Yorkról és Budapestről. Mint a festőművész az MTI-nek elmondta, a hézagok kitöltésére több kisebb képet is bemutat, a nagy képek „rezdüléseit”, nonfiguratív alkotásokat. Látható lesz 2 méterszer 4,5 méteres triptichonja is: a Város - Tér - Vízió című alkotás. A magyarországi szlovákság vezető művésze a békéscsabai tanyavilágból érkezett, és jutott el ösztöndíjjal New Yorkba. A 80-as évektől a 90-es évek elejéig a művész többször járt az amerikai metropolisban és ez meghatározó élmény volt számára, a mai napig befolyásolja munkásságát. Lukoviczky Endre felidézte, hogy sokat feküdt a földön, fölfelé nézve követte a World Trade Center 2. tornyának építését. Nagyon megrázta a 2001. szeptember 11-i merénylet. A dátum a címe az erről az eseményről festett képének. Műveivel a tér fogalmát próbálja meghatározni, mintegy 1500 képet festett a „városról”, ez adja munkásságának lényegi témáját. Utópisztikus világot alkot, New Yorkot, Manhattant is felülről láttatja, izgatja a perspektivikus táj és a terek, amelyek befelé húzzák az embert - magyarázta. A nagy festményeken sok szürke színt használt, ezek vibrálnak a térben. Valójában nem evilági tájakat ábrázol, inkább űrképeket fest, foglalkoztatja a kozmosz, repülősnek készült, modellezett is és rádióamatőrködött, még Argentínával is sikerült kapcsolatot létesítenie - mesélte büszkén. Konstruktivista alkotónak tartja magát, az orosz avantgárd hatott rá, de mára „szétrobbantotta a teret”. Ezt jelzi a Nagy bumm című, vörös alapú képe, amelyen az épületek kis részletekben kivillannak a vászon vöröséből, és az egésszel kicsit szürreális hatást ér el. A művész 1962-ben szerzett diplomát az Iparművészeti Főiskolán. Az Egyesült Államok mellett több európai országban is járt tanulmányúton. Számos kiállítása volt Magyarországon és külföldön, Rómától, Párizson, Zürichen át Stockholmig és Pozsonyig. Munkái megtalálhatók magángyűjteményekben Európában és az Egyesült Államokban, közgyűjteményekben Budapesten a Magyar Nemzeti Galériában, a Petőfi Irodalmi Múzeumban és Szentendrén a Ferenczy Múzeumban. A kiállítás, amelyet Hushegyi Gábor esztéta, műkritikus, a budapesti Szlovák Intézet igazgatója nyit meg, október 13-ig látható.
Lukoviczky Endre művészete - Újrapozícionált konstruktivizmus
Lukoviczky Endre a magyarországi szlovák kisebbség olyan meghatározó alkotója, aki azon túl, hogy a fenti alkotócsoportnak is tagja, saját művészetében is vállalja a híd konstrukció utópiáját és funkcionális, esztétikai teljességét. A „hídőr tisztség” betöltésére ugyanis csak olyan személyek alkalmasak, akiknek ténykedése ország- vagy időhatárokat hidal át, mentális, szociális, vallási és politikai határokat szándékszik lebontani, s ezt a tudomány vagy a művészet különböző eszközeinek közös kihasználásával igyekszik elérni.
http://www.barkaonline.hu/kepzmveszet/23-minden/1722-lukoviczky-endre-mveszete
„Nagy dolog volt a tanyáról eljutni Amerikába”
http://mutermek.com/festeszet_grafika/lukoviczky-endre/
Előadás a kisebbségi létről
Szeptember 5-én a Lakmusz Csoport cseh, szlovák és lengyel közreműködéssel mutatja be „valótlan eseményeken alapuló”, a társulat színészeinek emlékei, vallomásai és improvizációi alapján készültő White Coffee című előadást a Zsámbéki Színházi Bázison.
http://szinhaz.hu/videk/53324-white-coffee-eloadas-a-kisebbsegi-letrol-zsambekon
A 20. századi kisebbségpolitika alternatívái és zsákutcái
Szempontok Esterházy János pályájának értékeléséhez - A Visegrádi Alap támogatásával megvalósult Esterházy János élete és politikai szerepe a levéltári és sajtóforrások tükrében c. projekt zárókonferenciája - Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja - 2013. szeptember 6.
www.oslovma.hu/XXX/KonfEstS.pdf
Fico pártja továbbra is magasan vezeti a népszerűségi listát
http://www.estihirlap.hu/eu/fico-partja-tovabbra-is-magasan-vezeti-a-nepszerusegi-listat/65562/
Robert Fico átvette Az év embere díjat
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/09/03/robert-fico-atvette-az-ev-embere-dijat
Jól jöhetnek Ficonak a csókolózós fotók
Nem rontanak Robert Fico szlovák miniszterelnök választási esélyein a félrelépéséről szóló hírek…
http://hvg.hu/vilag/20130830_Jol_johetnek_Ficonak_a_csokolozos_fotok#rss
Büszkék a nemzeti felkelésre
„Kis nemzetként jelentősen beavatkoztunk a Hitler elleni harcba…”
http://www.bumm.sk/86038/fico-a-szlovakok-legyenek-buszkek-a-nemzeti-felkelesre.html
A Kassai Állami Filharmonikus Zenekar koncertezik Szegeden
2013. augusztus 27. - (mti)
Európa Kulturális Fővárosa 2013-ban Kassa; ebből az alkalomból a város nagy múltú szimfonikus együttese, a Kassai Állami Filharmonikus Zenekar szombaton a Szegedi Nemzeti Színházban vendégszerepel. A Szegedi Nemzeti Színház fontosnak tartja, hogy a komolyzene kedvelői, a Szegedi Szimfonikusok törzsközönsége és más érdeklődők számára a helyi együttes hangversenyein túl más zenekarok vendégszereplése is gazdagítsa a város zenei kínálatát - közölte az MTI-vel Gyüdi Sándor, a teátrum főigazgatója. A békéscsabai szlovák főkonzulátus és a szegedi önkormányzat szervezte koncert műsora különleges: egy kortárs szlovák kompozíció, Mirko Krajčí A szó üzenete című, tenor és basszus szólóhangokra, valamint zenekarra írt szimfóniája mellett Antonín Dvořák hazánkban ritkán játszott, Legendák című alkotását mutatják be. Szeptember 6-án a Szegedi Kortárs Balett vendégszerepel Kassán. A társulat a Közép-Európai Színházak Fesztiválján a Testek filozófiája című produkciót és Juronics Tamás Beethoven IX. szimfóniájára készült koreográfiáját adja elő.
Határ-érték - Miként hasznosultak a magyar-szlovák határtérségben felhasznált uniós források
http://www.parameter.sk/rovat/regio/2013/08/27/hatar-ertek-forum-intezetben
Zemplénagárd - Új összekötő út átadása a magyar-szlovák határon
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=462707007161614&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1ä
A Miniszterelnökség által közreadott képen Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára, Hörcsik Richárd, a térség fideszes országgyűlési képviselője és Szőllős János, a Kassa megyei önkormányzat alelnöke társaságában átvágja a nemzeti színű szalagot a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Zemplénagárdot és a szlovákiai Nagytárkányt összekötő új út átadásán Zemplénagárd közelében 2013. augusztus 27-én.
Szijjártó: A következő hét évben megduplázódik a magyar-szlovák határátkelők száma
http://ujszo.com/online/regio/2013/08/27/szijjarto-a-kovetkezo-het-evben-megduplazodik-a-magyar-szlovak-hataratkelok
A kétnyelvűségről Szentendrén
XXV. Kárpát-medencei Főiskolás Tábor
http://www.felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/41340-a-ketnyelvuseg-problemakorerol-a-szentendrei-taborban
Életbe lép a köznevelési törvény számos változása
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=672865
Hétfőn kezdődik a tanítás
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=672629&referer_id=friss
Kísérlet a táblagépes átállásra Szlovákiában
Egyre több iskola próbálja ki Csehországban és Szlovákiában, milyen az, amikor a gyerekek tankönyvek helyett táblagéppel tanulnak.
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2013/08/26/kiserlet_a_tablagepes_atallasra_szlovakiaban/
MSZP-Együtt: Folytatódik az iszapbirkózás
http://www.stop.hu/belfold/mszp-egyutt-folytatodik-az-iszapbirkozas/1174736/
Ki marad nyeregben? Bajnai vagy Mesterházy?
http://www.stop.hu/belfold/ki-marad-nyeregben-bajnai-vagy-mesterhazy/1174882/
A betiltott Magyar Gárda alapítására emlékeztek Budapesten
http://www.mon.hu/a-betiltott-magyar-garda-alapitasara-emlekeztek-budapesten/2344625
Románia /is/ jobban teljesít
„Nemhogy a szlovák, de a román mutatók is jobbak a magyarnál…”
http://www.atv.hu/belfold/20130910-bekesi-nemhogy-a-szlovak-de-a-roman-mutatok-is-jobbak-a-magyarnal/hirkereso
Kevés román anyanyelvű kér magyar állampolgárságot
2013. augusztus 30. - (mti)
Elenyésző arányban igényelnek magyar állampolgárságot román anyanyelvű személyek a könnyített honosítási eljárás keretében, bár pontos kimutatást nem vezetnek a kérvényezők nemzetiségéről - derült ki az erdélyi Krónika című napilap pénteken közölt körképéből. Az írásban megszólaltatták a honosításhoz szükséges iratok előkészítésében segítő, úgynevezett demokráciaközpontok illetékeseit. A lap felidézi: több romániai sajtótermék is arról cikkezett, hogy román anyanyelvű személyek ezrei igényeltek már magyar állampolgárságot Erdélyben. A Krónika által megkeresett nagyváradi, kolozsvári, illetve sepsiszentgyörgyi demokráciaközpontok vezetői cáfolták ezt: tapasztalatuk szerint egyáltalán nem jellemző, hogy román nemzetiségűek folyamodjanak magyar állampolgárságért. Rámutattak, az igénylő magyar nyelvtudását a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi. Ha a kérvény előkészítésében segítő demokráciaközpontokhoz magyarul nem tudó személyek fordulnak, nyelvtanfolyam elvégzését javasolják nekik. Míg Nagyváradon néha találkoznak ilyen esettel, Kolozsváron és Sepsiszentgyörgyön legfeljebb vegyes családokban fordul elő, hogy a román fél nem tud magyarul, de esetükben inkább az a jellemző, hogy a román fél hozzájárul, hogy gyerekei felvegyék a magyar állampolgárságot a házastársával együtt, de ő nem kéri azt. A Krónikának nyilatkozó Magdó János kolozsvári főkonzul szerint az iratok átvételénél komolyan veszik a nyelvtudási kritériumot. „A minimális ismeret sem elég egyébként, bizonyos társalgási szintet elvárunk. Ennek nyilván van egy szubjektív megítélése, de a tapasztalatok alapján már körvonalazódott a kritérium. A nyelvtudás hiányát a vegyes házasságban élők és a határ menti falvakba kitelepültek esetén sem nézzük el” - magyarázta a diplomata. A lap felidézte: a demokráciaközpontok működését felügyelő Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) közleményben mutatott rá, hogy irodáiban nem veszik jegyzékbe a kérvényezők adatait, nem tudják kinek a honosítási kérvényét hagyták jóvá a magyar hatóságok, és a magyar állampolgárságot kérelmezők nemzetiségére vonatkozóan sem vezetnek nyilvántartást. Az EMNT cáfolta, hogy a demokráciaközpontokból információk kerültek volna nyilvánosságra a magyar állampolgárságért folyamodókat illetően.
Orbán: Romániát azért is könnyű szeretni, mert élnek itt magyarok
http://profitline.hu/hircentrum/hir/294966/Orban:-Romaniat-azert-is-konnyu-szeretni-mert-elnek-itt-magyarok
Băsescu Pozsonyból üzen a magyaroknak
„Bukarest sohasem fogadja el a kollektív jogok elméletét a nemzeti kisebbségek esetében, mint ahogy azt sem, hogy valaki más országból megszabja, miként osszuk fel Romániát közigazgatási szempontból.”
http://www.kronika.ro/kulfold/basescu-pozsonybol-uzen-a-magyaroknak
Hogy is volt ez a Szlovák Nemzeti Felkeléssel?
69 év telt el a Szlovák Nemzeti Felkelés kitörése óta. A fegyveres német- és Tiso-ellenes felkelés segítette ahhoz Szlovákiát, hogy az ország ne a második világháború vesztesei közé tartozzon. Kérdések és válaszok, dióhéjban.
http://www.bumm.sk/86088/hogy-is-volt-ez-a-szlovak-nemzeti-felkelessel.html
Számítógépes ismeretterjesztés a tirpákságról a Sóstói Múzeumfaluban
2013. augusztus 25. - (mti)
Az 1700-as években Nyíregyházát az elnéptelenedéstől megmentő tirpákság életének megismertetésére számítógépes ismeretterjesztésbe kezd a Sóstói Múzeumfalu szeptemberben - közölte az intézmény közművelődési munkatársa az MTI-vel. Kisgyörgy Tamás elmondta: Bursza a tirpákoknál elnevezésű pályázatukra több mint 27 millió forint európai uniós támogatást nyertek, s a projekt révén 12 oktatási intézmény diákjai ismerhetik meg a valamikori Nyíregyházát újranépesítő szlovák ajkú emberek történetét, életét és szokásait. A török idők után Nyíregyháza lakóinak száma vészesen megfogyatkozott, ezért a település földesura, gróf Károlyi Ferenc 1753-ban magyarországi szlovákokkal igyekezett újratelepíteni az akkori kis községet. Földterületére hívta őket, ahol szabad vallásgyakorlást, házuk építésének segítését, három évi adómentességet és belső autonómiát ajánlott nekik. Békés megyében Petrikovics János csizmadiamester szervezte az áttelepülőket, ahonnan Békéscsabáról, Szarvasról, Gyuláról, Mezőberényből, Orosházáról és Tótkomlósról végül 214 család költözött a nyírségi településre. Károlyit és Petrikovicsot azóta is városalapítóként tisztelik Nyíregyházán. Jött továbbá 117 család a történelmi Borsod, Gömör, Hont, Nógrád és Zólyom vármegyék felvidéki részeiből is. A szabad vallásgyakorlás ígérete ellenére akkoriban evangélikus felekezetükért megkülönböztetésben, üldöztetésben volt részük a betelepülőknek, akik mindezt alázattal tűrték, s emiatt ragasztották rájuk a „tirpák” nevet. A Sóstói Múzeumfalu számítógépes ismeretterjesztése számtalan érdekességgel mutatja majd be a tirpákság régmúltját. Közte a projektnévadó burszát is megismerhetik az érintett iskolák diákjai a 10 feladatot magába foglaló időutazáson. Hajdan a bursza a tirpákok nyári ünnepe, amelyet vasárnap délutánonként rendeztek a legények. Különféle táncokat jártak cigánybanda muzsikájára. Amolyan mai táncház volt a rendezvény, a fiatalok akkori legkedveltebb mulatságaként emlegették. Bemutattak és tanítottak minden tirpák táncot, olykor a csak férfiak által bokázott gácséros táncot is, amelyet ma már senki sem tud eljárni az utódok közül. A nyíregyházi tirpákok száma a II. világháború után jelentősen megcsappant, a Beneš-dekrétum, az erőszakos lakosságcsere alapján, 4506 magát szlováknak valló embert telepítettek át a Nyírségből a felvidéki Lévai-járás nyolc településére, míg onnan magyaroknak kellett elköltözniük otthonaikból.
Nyíregyháza - Tirpák Népi Ínyencségek
http://www.szon.hu/nepi-izeket-orzo-lovagok/2366715
Bokortanyák Lakosságáért Egyesület - Tirpák vetélkedő
http://www.szon.hu/tirpak-vetelkedo-a-kossuthban/2365146
Tirpákok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tirpákok
Szlovákok, tótok, tirpákok
http://www.mult-kor.hu/20090909_szlovakok_totok_tirpakok
Pozsonyi Piknik - Kulturális fesztivál a Pozsonyi úton
2013. augusztus 25. - (mti)
A színházaké lesz a főszerep az augusztus 31-én, szombaton ötödik alkalommal megrendezett Pozsonyi Pikniken, a XIII. kerületi Pozsonyi úton és környékén, ahol két nagyszínpad, gyerek- és gasztroutca is várja a látogatókat. Újlipótváros polgárai és kisüzletei az idén is megrendezik a Pozsonyi Pikniket, Budapest talán legnagyobb civil kulturális összejövetelét. A rendező a környék lakóit, barátait és üzleteit tömörítő Pozsonyi Piknik Egyesület. Rédei Éva szervező, a Pozsonyi úti Láng Téka Könyvesbolt vezetője az MTI-nek elmondta: kinőtték az eddigi helyszínt, ezért idén a Jászai Mari tértől egészen a Szent István parkig, csaknem a kétszeresére bővített területen várják a látogatókat. A Pozsonyi úti rendezvény mindkét végén állítanak színpadot, amelyeken párhuzamosan zajlanak a programok. A tavaly több ezer látogatót vonzó eseményen az idén is gazdag programmal, közel 200 standdal, több mint 100 fellépővel - színészekkel, opera- és musicalénekesekkel, humoristákkal, írókkal - várják a közönséget délelőtt tíz és este tíz óra között. Mint a szervező elmondta, az idei Piknik elsősorban a színházakról szól. A két nagyszínpad mellett egy gyerekszínpadon szórakoztatják majd a közönséget a fővárosi társulatok. A Vígszínház mellett a Budapesti Operettszínház, az Orlai Produkció, a Madách, a Radnóti, a József Attila, a Karinthy, az Örkény és a Katona József Színház, valamint a Játékszín is vendégszerepel, de alternatív társulatok, köztük táncszínházak és kisebb szalonok is fellépnek. A Vígszínház például A zöld kilencesből ad elő részleteket, és Kern András estjéből is láthat összeállítást a közönség. Színházutcává alakul a Radnóti Miklós utca, gyerekutca lesz a Gergely Győző utcából, míg a Katona József utca gasztronómiai kínálatával várja a látogatókat. A programok között hajós városnézés, filmbemutató, dedikálás és szimultán sakk is megtalálható, civil szervezetek bemutatkozása, televíziós és rádiós személyiségek, szerkesztőségek megjelenése várható. A szervező elmondta: a rendezvény kiemelt programja lesz délután a XIII. kerület 75. születésnapjának megünneplése, Bródy János fellépésével. Az eseményre a kerület vezetése és díszpolgárai is meghívást kaptak. A szlovák nagykövet, Pozsony alpolgármestere és a Szlovák Intézet igazgatója is köszönti a kerületet, mivel a Pozsonyi Pikniken ebben az évben is Pozsony városa a vendég zenéjével és ízeivel. Rédei Éva szólt arról is, hogy szeretnék megőrizni az esemény piknikjellegét, így az idén is zsíros kenyérrel várják a látogatókat és megszervezik a korábbi években megszokott Piknik-programokat: a gyerekutcát, a pozsonyikifli-sütő versenyt, a jótékonysági bazárt, a városrész legjobb éttermének pedig ez alkalommal is odaítélik a Piknik Csillagot. Elmondta: operaénekesek a Pozsonyi út erkélyeiről fogják előadni az operairodalom kedvenceit - Hábetler András rendezésében -, és az idén is részt vesz a Liszt Ferenc Kamarazenekar a rendezvényen, táncosok fellépésével. A Pozsonyik Piknik hagyományosan közös rock and roll-lal zárul este tíz órakor. A szervező kiemelte: a közönség számára ingyenes a részvétel a rendezvényen, ez ugyan finanszírozási problémát okoz, ám nem változtatnak ezen, mert szeretnék, ha ilyenkor minden érdeklődő hozzájuthatna a színvonalas kulturális programokhoz. Elmondta: bevételük főként az eseményen résztvevő kereskedőktől származik, valamint az évközben megtartott programjaikból, emellett - mintegy 30 százalékban - a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán elnyert és a kerülettől kapott támogatás járul hozzá a költségvetéshez. A Pozsonyi Piknik idején - augusztus 30-án éjféltől augusztus 31-én éjfélig - a Pozsonyi utat és a Hollán Ernő utcát érintő trolibuszok nem közlekednek, az autósokat arra kérik a szervezők, hogy a területen ebben az időben ne parkoljanak. A rendezvény részletes programja megtalálható a Pozsonyi Piknik honlapján és Facebook-oldalán.
https://www.facebook.com/PozsonyiPiknik?fref=ts
Budapesti Szlovák Intézet - Vendégségben a Pozsonyi Pikniken
http://www.youtube.com/watch?v=l82XGx6ywXc
A Budapesti Szlovák Intézet immár harmadik alkalommal vendégeskedik a nyárbucsúztató Pozsonyi Pikniken. 2013. augusztus 31-én kerül megrendezésre az V. Pozsonyi Piknik. Az Intézet sátra, ahogy az előző években már megszokhatták, a Jászai Mari téri Nagyszínpad mellett, a Pozsonyi út és Budai Nagy Antal utca sarkán áll majd, ahol idegenforgalmi propagációs anyagból válogathatnak az érdeklődők, de nem marad el a hagyományos sztrapacska sem! Pozsony városa zenés üdvözlettel köszönti a 75. születésnapját ünneplő XIII. kerületet, a Fats Jazz Band zenekar a múlt század harmincas és negyvenes éveinek zenéjével szórakoztatja majd a közönséget. Az együttes két alkalommal lép színpadra: először 10.30-kor a Szent István Park Nagyszínpadán, majd délután 17.15-kor a Jászai Mari téri Nagyszínpadon adnak ízelítőt repertoárjukból. A pozsonyi kifli sütőverseny első helyezettje a Budapesti Szlovák Intézet és a Pozsony Főpolgármesteri Hivatala jóvoltából a négycsillagos pozsonyi Falkensteiner Szállodában (Falkensteiner Hotel Bratislava) tölthet el egy hétvégét. A fődíjat Petra Nagyová Džerengová Pozsony alpolgármestere adja át. - A Budapesti Szlovák Intézet vendégeskedését a Pozsonyi Pikniken támogatták: Pozsony Főpolgármesteri Hivatala (Magistrát hlavného mesta Bratislavy); Falkensteiner Hotel Bratislava; Zenei Központ (Hudobné centrum, Bratislava); SACR - Szlovák Idegenforgalmi Hivatal (Slovenská agentúra pre cestovný ruch).
Balog Zoltán: Nagy veszteség volt, hogy több százezer németet telepítettek ki Magyarországról
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/balog-nagy-veszteseg-volt-hogy-tobb-szazezer-nemetet-telepitettek-ki-magyarorszagrol
Gyurcsány: Ne szavazzanak Magyarországon
A határon túli magyaroknak nem lenne szabad szavazatukkal beleszólni a magyarországi ügyekbe:
http://www.hirek.sk/kulfold/20130823085749/Gyurcsany-ne-szavazzanak-Magyarorszagon-a-hataron-tuli-magyarok.html
Agrokomplexus
Sörért és virsliért sorakozó emberek, bámészkodó tömeg, népzene - pillanatképek a tegnap megnyitott nyitrai mezőgazdasági szakvásárról.
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2013/08/23/agrokomplexus
Kolbászolás: Robert Fico, Ivan Gašparovič és a miniszterek is részt vettek, izgalmas képek születtek:
http://www.bumm.sk/85874/fico-az-agrokomplexen-kolbaszolt.html
Az én nyelvem
Az emberek, főleg a fiatalok gyakran szégyellik a tájnyelvüket…
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2013/08/23/az-en-nyelvem
Magyarul töltöttem ki egy hivatalos szlovák állami űrlapot
Nemcsak háború, még diplomáciai botrány sem tört ki az ügyből. - A nap, amikor élve kerültem ki a Kassai Anyakönyvi Hivatalból…
http://hvg.hu/velemeny.nyuzsog/20130823_A_nap_amikor_elve_kerultem_ki_a_Kassai_An#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2013_8_23
Roma referensek segítik a roma állampolgárok ügyintézését a járási hivatalokban
2013. augusztus 22. - (mti)
Száz roma származású referens állt munkába a járási hivatalokban július elsejével, így valamennyi roma állampolgár számára könnyebbé és egyszerűbbé válhat az államigazgatási ügyek intézése a jövőben - közölte a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) csütörtökön az MTI-vel. A közlemény ismerteti, hogy az Országos Roma Önkormányzat, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok együttműködésének eredményeképpen a referensek elsősorban közvetítő szerepet töltenek be az államigazgatás és a roma állampolgárok között. Fő feladatuk, hogy a kiemelt állami célkitűzéseket, valamint a roma közösség számára biztosított lehetőségeket ismertessék a roma állampolgárokkal. Emellett a roma származású munkatársak alkalmazása - mint a KIM kiemelte - „nagymértékben elősegítheti a roma nemzetiséghez tartozók sikeresebb ügyintézését, és ennek eredményeként a társadalomba való könnyebb beilleszkedést is”. A roma referensek a munkájukhoz szükséges ismeretek elsajátítása érdekében július végén szakmai képzésen vettek részt. A képzés célja az alapfokú közigazgatási ismereteken túl az volt, hogy a referensek megfelelően ismerjék a program szempontjából kiemelt ügycsoportokat, továbbá hogy segítsék a referensek beilleszkedését a hivatali szervezetbe és eredményes kommunikációjukat a hivatali dolgozókkal és az ügyfelekkel. „A roma referensek foglalkoztatásának végső célja, hogy hosszú távon a kormányhivatali szervezetrendszer fontos részét képezzék, és ezzel hozzájáruljanak azokhoz a kormányzati célkitűzésekhez, amelyek egyrészt a foglalkoztatás további bővítését szolgálják, másrészt lehetővé teszik az állampolgárok számára a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést” - fogalmazott a KIM közleményében.
Nemzetiségek otthona - Pozsony és Budapest
„A magyar fővárosban divat szlováknak lenni” - Lassan ugyanannyi szlovák él Budapesten, mint magyar Pozsonyban. Amíg a szlovákok száma Budapesten tíz év alatt közel megduplázódott, addig a pozsonyi magyarok száma 14,2 százalékkal csökkent.
http://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2013/08/22/nemzetisegek-otthona-fokuszban-pozsony-es-budapest
Magyar-e a Horvat?
http://www.nyest.hu/hirek/magyar-e-a-horvat
Milyen alapon nevezhetünk egy nevet magyarnak?
A novembert ne keverjük az Új Emberrel!
http://www.nyest.hu/hirek/uj
Más ügyész kapja meg a Hedvig-ügyet
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/08/22/mas-ugyesz-kapja-meg-a-hedvig-ugyet
Nincs új a nap alatt: Emberi jogi stratégia
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2013/08/29/emberi_jogi_strategia_szlovak_modra/
„Szlovákia jóval nagyobb arányban gondoskodik a kisebbségi magyar nyelv védelméről, mint Magyarország a szlovák nyelv védelméről”
Akár el is bukhat a kisebbségi bizottságban a „javított” jelentés
2013. augusztus 26. - (Veres István - Új Szó)
„Szlovákia jóval nagyobb arányban gondoskodik a kisebbségi magyar nyelv védelméről, mint Magyarország a szlovák nyelv védelméről” - olvasható a kisebbségek szlovákiai helyzetéről és jogállásáról szóló jelentésben, amelyet szeptemberben kellene, hogy elfogadjon a kormány. A jelentés szövegét A. Nagy László júniusban lemondott kisebbségi kormánybiztos hivatala készítette, a kormányhivatal viszont ennek egy átdolgozott változatát utalta tárcaközi egyeztetésbe. Az általunk megszólított szakértőknek nem tetszik sem a jelentés, sem a mód, ahogyan a kormány illetékesei a jelentés ügyét kezelik. „Egyértelmű, hogy a szlovák kormány megpróbálja a kisebbségek felől érkező kritikákat és észrevételeket minimalizálni” - állítja Tokár Géza, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivője. Nem biztos, hogy a kormányhivatalnak sikerül a kormányba juttatni a szlovákiai kisebbségek 2012-es helyzetéről és jogállásáról szóló jelentést. A kabinet tanácsadó szerveként működő kisebbségi bizottságnak ugyanis vétójoga van. A kormányhivatal vezetése az elmúlt hónapok során átdolgoztatta azt a jelentést, amelyet még A. Nagy László hivatala készített. A „javított kiadás” valamivel több, mint egy hete került tárcaközi egyeztetésre, a kabinetnek pedig szeptemberben el kellene fogadnia. Hátra van még viszont egy lépcsőfok: az anyagot meg kell, hogy tárgyalja, és jóvá kell hagynia a kisebbségi bizottságnak - ezt a kormánybiztos statútuma írja elő. A bizottság tagjainak nincs tudomásuk arról, hogy valaki összehívta volna a testületet. Pék László lapunknak elmondta, néhány hete a kormányhivatalból megkeresték őt azzal, hogy javasoljon időpontot, de az általa javasolt három terminusból egyik sem valósult meg, a legutóbbi múlt péntekre szólt volna. „Tervezik, de nem sietnek vele” - jegyezte meg a pedagógusszövetség elnöke. Nem szerencsés, hogy a kormány a jelentéssel olyan időszakban foglalkozik, amikor a kisebbségi kormánybiztos posztja betöltetlen, véli Petőcz Kálmán. A Szlovákiai Helsinki Bizottság elnöke emlékeztet, hogy az idő nagyon kevés, tárcaközi egyeztetés augusztus 28-án véget ér. „Nem tudom, mikor akarja a kormány még a bizottsággal is megtárgyaltatni” - jegyezte meg a kormányhivatal emberi jogi főosztályának volt vezetője. Szerettük volna megtudni, mikor szándékozik a kormánybiztos hivatala összehívni a bizottságot, Beatrice Szabóová válaszából viszont ez nem derül ki. „A kisebbségi kormánybiztos hivatala a vonatkozó jogszabályok értelmében fog eljárni” - közölte válaszában Robert Fico kormányfő szóvivője. Ahogy arról korábban beszámoltunk, A. Nagy László javaslatait és bíráló megállapításait a jelentés mostani változata már nem tartalmazza. A bizottság öt magyar tagja már korábban értesült arról, hogy a jelentést túlzottan kritikus hangvétele miatt átdolgozásra küldték vissza, állítja Pék László. „Ha a bennünket érintő részek nem fognak tetszeni, nem szavazzuk meg” - szögezte le Pék. Nem helyes, ahogyan a kormány illetékesei a jelentés ügyét kezelik, figyelmeztet Tokár Géza, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivője. Szerinte mindenképpen pozitívum, hogy A. Nagy László júniusban lemondott kormánybiztos idején a jelentés eredeti változata elkészülhetett. „Elég nagy baj, hogy a kormányban ilyen érzékenyen vették, hogy valaki nevén nevezi a dolgokat” - tette hozzá Tokár.
Kisebbségi kozmetikázás
A szlovákok és a kisebbségek viszonya konfliktusmentes, az esetleges problémákat a politikusok gerjesztik. Többek között ezt állítja a kormányhivatal jelentése a szlovákiai kisebbségek helyzetéről.
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/08/22/kisebbsegi-kozmetikazas
Megszűnhet több magyar kisiskola Szlovákiában
http://nol.hu/kulfold/megszunhet_tobb_magyar_kisiskola_szlovakiaban?ref=sso
Fico elnök akar lenni
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2013/08/21/fico-elnok-akar-lenni
Viszonosságot és elégtételt
Kövér László azt üzente Szlovákiának Kassáról,
úgy bánjon nemzeti közösségeivel, mint Magyarország
2013. augusztus 19. - (mti)
Független államot teremtettek elődeink, mert tudták, hogy a függetlenségében sérült állam nem tudja szolgálni a hazát, a hazában élő magyarok és nem magyarok érdekeit - mondta Kövér László hétfőn Kassán a Löffler Béla Múzeumban. Az Országgyűlés elnöke a felvidéki magyarok augusztus 20-i ünnepségén áttekintette a több mint ezeréves magyar államiság történetét. Úgy fogalmazott: a Szent István-i állam évszázadokon át védelmet nyújtott a Szent Korona minden népének. A politikus elmondta: miután a független magyar államiság megszűnt, a magyarságot az állam helyett a gondviselés mellett csak a haza szeretete, az emberek hite, életereje, áldozatvállalása és a csodálatos magyar nyelv éltetette. Az 1956-os forradalom rövid ideje után az állam igazi, újbóli függetlenségét a rendszerváltással, de még inkább a 2010-es választások után nyerte vissza - mondta Kövér László. Hozzátette: a választók akkor a nemzeti összetartozás megerősítésére, a magyar állam újjáépítésére, a magyar érdekek képviseletére, a biztos hazára voksoltak. Az Országgyűlés elnöke arról is szólt, hogy elődeink keresztény és független államot alkottak, amely biztosította megmaradásunkat Európában. Egy évezred után semmi okunk abban hinni, hogy a magyar állam javára válna, ha felszámolná keresztény gyökereit, és feladná függetlenségét. És semmi okunk nincs arra gondolni, hogy javára válna bármely európai államnak, javára válna Szlovákiának, ha lemondana keresztény gyökereiről, és felszámolná szuverenitását - tette hozzá. A fideszes politikus azt mondta: meggyőződésünk, hogy a nemzeti integráció nélkül az európai államok nem lehetnek alkotó elemei az európai vagy a nemzetközi integrációnak sem. Mint mondta, a határokon átívelő magyar nemzeti integráció vagy a szlovák nemzeti integráció nem veszélyforrása, hanem eredményességi biztosítéka a nemzetközi integrációnak, amelynek Magyarország és Szlovákia is részese. A térség országai közös nyertesei lehetnek a gazdasági válságot követő időszaknak. Ha a térség államai elismerik, hogy a területükön élő „őshonos nemzeti közösségek” államalkotó tényezői az adott államnak, akkor a nemzeti közösségeket az állam területi sérthetetlenségének tiszteletben tartásával megilletik mindazok a jogok és önigazgatási lehetőségek, amelyek biztosítják anyanyelvük és kultúrájuk megőrzését, s akkor egy évszázados, mindenki életét megkeserítő viszály és konfliktusforrás szűnne meg - mondta a házelnök. Kövér László hozzátette: Magyarország ebben a szellemben cselekszik, a 2011-es új alaptörvény államalkotó tényezőnek ismeri el a területén élő „őshonos nemzeti kisebbségeket”, így a Magyarországon élő szlovákokat is. Magyarország nem tiltja, nem bünteti, nem akadályozza meg, hogy a területén élő nemzeti közösségek, így a magyarországi szlovákok is magyar állampolgárságuk mellé felvegyék a szlovákot, és zavartalanul éljenek az állampolgársággal járó szavazati joggal is, ezért a viszonosság alapján ugyanezt szeretnénk elvárni Szlovákiától is - jegyezte meg. Az Országgyűlés elnöke megemlékezett Szlovákia gyászos napjáról, 1968. augusztus 21-ről, amikor az akkori Csehszlovákiát a Varsói Szerződés haderői lerohanták, akkor a szuverenitását vesztő Magyarország is részese volt ennek. Az 1990 utáni demokratikus Magyarország nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is erkölcsi elégtételt nyújtott ezért, és 1993-ban a világon elsőként, feltételek nélkül ismerte el a Szlovák Köztársaságot. Azt várjuk Szlovákiától, hogy a kommunista Csehszlovákia időszakában a magyarságnak okozott sérelmekért a történelmi megbékélés jegyében nyújtson elégtételt. A múlt csak így zárható le, a jövő a magyaroknak és a szlovákoknak csak így nyerhető meg - mondta Kövér László. A Házelnök ezt követően állami kitüntetéseket nyújtott át. Havasi Péter, a Kassai Figyelő főszerkesztője és kiadója a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét, Duncsák Attila képzőművész és Gabri Rudolf, a Nagykapos és Vidéke Társulás elnöke, a Magyar Ház igazgatója a Magyar Aranyérdemkeresztet vehetett át.
Kövér László Királyhelmecen: Elődeink független és keresztény államot alapítottak
2013. augusztus 19. - (mti)
http://www.felvidek.ma/nezopont/publicisztika/41242-kover-laszlo-augusztus-20-i-unnepi-beszede
Elődeink, köztük Szent István király független és keresztény államot alapítottak, amellyel egy évezredre biztosították a magyarok megmaradását Európában, és védelmet nyújtottak az itt élő népeknek - jelentette ki Kövér László hétfőn a szlovákiai Királyhelmecen (Král'ovsky Chelmec). Az Országgyűlés elnöke az augusztus 20-i felvidéki ünnepségsorozat alkalmából a helyi művelődési központ színháztermében arról beszélt: ezer év után semmi okunk sincs azt hinni, hogy a magyar állam javára válna, ha felszámolná keresztény gyökereit és függetlenségét. Ezt a meggyőződésünket tükrözi Magyarország új alaptörvénye is - tette hozzá. Kövér László úgy fogalmazott: semmi okunk nincs arra gondolni, javára válna bármely európai államnak, ha lemondana keresztény gyökereiről, és felszámolná szuverenitását. Magyarország történelmét felidézve elmondta: az államalapítás ünnepe alkalmas a múltra való emlékezésre és a jövőbe tekintésre is. Elődeink keresztény államot teremtettek, mert tudták, hogy a keresztény Európa talajában csak keresztény állam tud meggyökerezni. Független államot teremtettek, mert ennek hiányában nem tudtak megfelelő védelmet nyújtani az országban élő magyaroknak és nem magyaroknak - fejtette ki a házelnök a termet zsúfolásig megtöltő közönség előtt. Hangsúlyozta: a Szent István által felépített keresztény magyar állam évszázadokon át oltalmat nyújtott a Szent Korona minden népének, a honfoglaló magyarok utódainak, az itt élő szlovákoknak, szerbeknek, románoknak, németeknek, kunoknak, örményeknek és zsidóknak, akik együtt harcoltak Hunyadi, Rákóczi vagy Kossuth zászlói alatt, és együtt építették a közös hazát. A középkor azonban három részre szabdalta az országot, 1867 után pedig idegen hatalom nőtt a magyarság fölé, ebből a kultúrából azonban hiányzott a nemzeti cél és összetartozás - foglalta össze Móricz Zsigmond szavait Kövér László. Mint az Országgyűlés elnöke elmondta, a független magyar állam hiányában önmagát elvesztő magyarság 1920-ban kegyetlen alkuajánlatot kapott a történelemtől: visszakapja államiságát, ha lemond történelmi országáról, és elfogadja, hogy a magyar emberek harmada idegen országok fennhatósága alá kerül. A második világégés formailag életben hagyta ezt az államot, de szuverenitását négy és fél évtizedre elemésztette, majd 1956 után jött egy újabb ajánlat, a rabtartók által ígért szolid gyarapodás és a privát szabadság illúziójának korszaka - tette hozzá a házelnök. A rendszerváltáskor a harmadik ajánlat az államról való lemondásról, az új rendszerben a „fogyasztói sokaság” megmaradásáról szólt. Ám ezt az ajánlatot 2010-ben a magyar választópolgárok elutasították, a kormánynak pedig azt a feladatot adták, hogy a függetlenséget megőrizve építsék újjá a magyar államot, és erősítsék meg a magyarok összetartozását - jelentette ki Kövér László. Az Országgyűlés elnöke a beszédet követően megtekintette a budapesti Újszínház díszelőadását, a Földindulás című Kodolányi-darabot.
Szómágia és sötétség a köbön
Etológusok, klimatológusok, biológusok, valamint szociológusok és nyelvészek serege fogja kutatni évszázadok múlva, vajon mi vezette rá politikusainkat, közéleti szereplőinket, hogy manapság minden egyes ünnepi alkalommal hülyeségekkel kürtölik tele a Kárpát-medencét.
http://www.parameter.sk/rovat/paravelemeny/2013/08/21/szomagia-es-sotetseg-kobon
István, a király: A szent tehén esete Alföldi Róberttel
http://www.bumm.sk/85827/istvan-a-kiraly-a-szent-tehen-esete-alfoldi-roberttel.html
Fodor szerint Orbán ki akar lépni az EU-ból
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=670775
Soha többé román a közmédiában!
http://cink.hu/soha-tobbe-roman-a-kozmediaban-1177997323?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_media_201308
Alsós gyerekekből álló magyar kormánypárt cenzúrázta Bartók Bélát
http://cink.hu/alsos-gyerekekbol-allo-magyar-kormanypart-cenzurazta-ba-1171253653
Orbán beszéde előtt inkább kihagyták a román szót a Bartók-mű címéből
http://index.hu/belfold/2013/08/20/a_kormanyules_elott_inkabb_kihagytak_a_roman_szot_a_bartok-mu_cimebol/
Tőkés miatt összehívták a Románia Csillaga érdemrend közgyűlését
http://ujszo.com/online/kulfold/2013/09/03/tokes-miatt-osszehivtak-a-romania-csillaga-erdemrend-kozgyuleset
Ponta is elvenné Tőkés László állami kitüntetését
2013. augusztus 19. - (mti)
Victor Ponta román miniszterelnök kész ellenjegyezni egy esetleges elnöki rendeletet, amelyben visszavonják Tőkés László európai parlamenti képviselő román állami kitüntetését - közölte hétfőn a Mediafax hírügynökség a kormányfő egy vasárnap esti tévéinterjúját idézve. Az Antena 3 hírtelevízióban Ponta hozzátette: erről hétfőn hivatalos átiratot is küld az elnöki hivatalnak. Megjegyezte: volt már precedens arra, hogy ellenjegyzett egy állami kitüntetés visszavonásáról szóló rendeletet, és Tőkés László esetében is kész ezt megtenni. Tőkés László 2009-ben, a temesvári népfelkelés kitörésének huszadik évfordulóján kapta meg a legmagasabb román állami kitüntetés, a Románia Csillaga érdemrend Lovagi Fokozatát a romániai rendszerváltozás elindításában játszott történelmi szerepéért. A legfőbb román közjogi méltóságok mindegyike bírálta Tőkés Lászlót azért, mert a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen azt javasolta: Magyarország vállaljon védhatalmi szerepet Erdély érdekében úgy, ahogy ezt Ausztria tette Dél-Tirol esetében. Kitüntetésének visszavonását elsőként Crin Antonescu szenátusi elnök, a Bukarestben kormányzó Szociálliberális Szövetség (USL) liberális társelnöke vetette fel „a román EP-képviselő következetesen románellenes hozzáállásáért”. Pénteken a külhoni románság képviselőinek részvételével megtartott 11. Marosfői Nyári Egyetemen résztvevői a rendezvény zárónyilatkozatában kérték fel az államfőt, hogy vonja vissza az érdemrendet az általuk szélsőségesnek nevezett magyar politikustól, „aki minden eszközzel Románia és a románság ellen harcol”. Korábban Traian Basescu államfő is a román állampolgárságra méltatlannak nevezte az EP-képviselőt, de az érdemrend visszavonására irányuló kérésekre nem reagált. Az őt ért támadásokat és az érdemrend visszavonását célzó követelést Tőkés László a véleménynyilvánítási szabadság megvonásaként értékelte. „Íme, megfogant az uszítás, Romániában diktatórikus viszonyok állnak fenn. Jómagam nem kitüntetésért harcoltam Temesváron. Emberi méltóságomban sértenek meg ezzel a javaslattal” - mondta pénteken a magyar közmédiának nyilatkozva Tőkés László. Traian Basescu államfő májusban a korrupcióért hét év letöltendő börtönbüntetésre ítélt Catalin Voicu volt szociáldemokrata szenátortól, korábbi nemzetbiztonsági tanácsadótól vont vissza állami kitüntetést. 2007-ben Corneliu Vadim Tudortól, a Nagy Románia Párt elnökétől is megvonták a Románia Csillaga érdemrendet, miután botrányt rendezett azon a parlamenti ülésén, amelyen a román államfő elítélte a kommunizmus bűneit.
Védőhatalmi státust Erdély fölött - Jó ötlet vagy őrület?
2013. augusztus 21. - (mti)
http://itthon.transindex.ro/?cikk=21055
Összeállítást közölt kedd este a Transindex portál Tőkés László kijelentéséről, hogy Magyarország vállaljon védőhatalmi státust Erdély fölött. Az összeállításban Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke nem tartotta vállalhatatlannak, Orbán Viktor sajtófőnöke pedig nem kommentálta Tőkés László kijelentését. Toró T. Tibor szerint a román politikai osztály a jövő évi elnökválasztásra készül, és kampányokokból értette félre Tőkés László kijelentéseit. Az EMNP elnöke emlékeztetett arra, hogy az Ausztriától az első világháború után elcsatolt, Olaszországhoz tartozó Dél-Tirol területi autonómiájának keretét egy Karl Gruber osztrák és Alcide de Gasperi olasz miniszterelnökök által jegyzett 1946-os megállapodás rögzítette. „Ugyanebben a megállapodásban kapott helyet az osztrák állam védőhatalmi státusának elismerése az olaszok által. Cserében Ausztria vállalta, nem firtatja a párizsi békeszerződésben ismételten megerősített határok jogosságát” - idézte Torót a Transindex. Az EMNP elnöke szerint Ausztria felelősen élt a védőhatalmi joggal, hiszen amikor akadozott a megállapodás gyakorlatba ültetése, nem habozott az ENSZ-hez fordulni. „Miért ördögtől való tehát egy sikeres kisebbségvédelmi gyakorlat átvételének felvetése az erdélyi magyarság esetében?” - tette fel a kérdést Toró T. Tibor. Az EMNP elnöke idézte a magyar alkotmányt, mely szerint Magyarország felelősséget vállal a határain kívül élő magyarságért. Hozzátette, Magyarország számára „nem opcionális, hanem kötelező érvényű a leghatékonyabb nemzetpolitikai eszközök kiválasztása és használata”, a védőhatalmi szerep pedig szerinte ilyen eszköz. Toró T. Tibor hangsúlyozta, a védőhatalmi szerepet nem lehet egyoldalúan gyakorolni. Amint a politikus sugallta, azt a magyar-román stratégiai partnerség keretében lehetne napirendre tűzni: először kétoldalúvá, majd nemzetközivé tenni. „Minden csak azon múlik, sikerül-e meggyőzni a román politikumot és a stabilitásban érdekelt nemzetközi intézményeket, hogy olcsóbb létrehozni és működtetni Erdélyben a kisebbségi autonómiák integrált rendszerét, mint folyamatosan konfliktust menedzselni” - vélte az EMNP elnöke. A Transindex emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök sem a tusnádfürdői pódiumbeszélgetésen - ahol a jelenlétében hangzott el Tőkés László sokat támadott kijelentése -, sem azután nem kommentálta azt, és a miniszterelnök sajtófőnöke, Havasi Bertalan is elutasította, hogy a lap kérésére kommentárt fűzzön a kijelentéshez.
1968 - Kádár és Dubček
„Gratulálunk és fogadja részvétemet”
http://www.archivnet.hu/politika/kadar_es_dubek_talalkozoja_1968_januarjaban.html
Az intervenció története
„Dubčekkel szemben nem kétséges, hogy kétszínű volt Kádár. Úgy tett, mintha független lett volna, közben mindent jelentett Brezsnyevnek. De a prágai tavasz radikalizmusával kapcsolatban megfogalmazott kételyei őszinték voltak.”
http://rl1968.blogspot.hu/2010/03/csehszlovakia-elleni-katonai.html
Kádár János és a prágai tavasz
http://beszelo.c3.hu/cikkek/kadar-janos-es-a-pragai-tavasz
Negyvenöt éve vetett véget Moszkva a prágai tavasznak
http://magyarhirlap.hu/negyvenot-eve-vetett-veget-moszkva-a-pragai-tavasznak
Az 1968-as bevonulás évfordulójára emlékeztek Prágában
http://ujszo.com/online/kulfold/2013/08/21/az-1968-as-bevonulas-evfordulojara-emlekeztek-pragaban
Fico: Ha nincs az 1968-as megszállás, máshol lehetnénk
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/08/21/fico-ha-nincs-az-1968-as-megszallas-mashol-lehetnenk
Szlovák állampolgársági törvény
A belügyminiszter nem kedvez a honosítottaknak
A törvény nem engedi majd meg bárkinek, hogy büntetlenül felvegye egy másik ország állampolgárságát:
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/08/18/a-belugyminiszter-nem-kedvez-a-honositottaknak
Törvénymódosítás nélkül is visszaszerezhető az állampolgárság, de...
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/08/29/torvenymodositas-nelkul-is-visszaszerezheto-az-allampolgarsag-de
Nem kívánt hatások
Lehet modellezni zártabb, gazdasági nacionalizmustól sem megriadó nemzetállamokat, az unió szétesését. Nem irreális jövőkép, de akkor, Uraim az állampolgársági főosztályon, Európa vérben úszik majd, és az oroszok, a kínaiak és az arabok jót köpnek a markukba. Nem kívánt hatásként.
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2013/08/19/nem-kivant-hatasok
Készül a szlovák kormány emberi jogi stratégiája
Várhatóan az állam kisebbségi politikájának koncepcióját is tartalmazza - A szlovákiai magyar pártok és civil szervezetek szkeptikusak:
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/08/17/strategiai-kerdes-leszunk
A magyarok létszámának csökkenésével is foglalkozik a szlovákiai kisebbségekről szóló jelentés
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2013/08/18/a_magyarok_letszamanak_csokkenesevel_is_foglalkozik_a_kisebbsegekrl_szolo_jelentes/#.UhFAK3_-bB4
Petőcz Kálmán: „Tisztázni kell az alapfogalmakat, ez korábban nem történt meg”
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/08/17/tisztazni-kell-az-alapfogalmakat-ez-korabban-nem-tortent-meg
Magyar-szlovák együttműködésben
Készül a borsodi és a kassai régió szociális intézményi hálózatát tartalmazó térkép
http://www.minap.hu/news.php?extend.72137.2
Pilisszentkereszt - Mlynky, VII. Pilisi Klastrom Fesztivál
2013. 08. 17. - Klastromkert - Folklór műsor
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.458167937615521.1073741851.147596498672668&type=1
Szarvasi Szilvanapok három napon át
http://szilvanap.hu/
Az étel- és italkülönlegességek ötvözik a szarvasi és a szlovák szilvás hagyományokat…
2013. szeptember 13. - (mti)
Pénteken kezdődik a Szarvasi Szilvanapok háromnapos rendezvénysorozata, amelynek fő célja a szarvasi szilva népszerűsítése és a kapcsolódó hagyományok bemutatása. Idén először szilvás receptversenyt is hirdettek. A látogatók megkóstolhatják a szarvasi szilvából készült helyi különleges kézműves ételeket és italokat, megismerhetik a sajátosan szarvasi szilvás recepteket - mondta Csasztvan András, a Békés megyei város rendezvényének főszervezője az MTI-nek. Mint kiemelte, a szarvasi szilva hungarikum, nagy hagyománya van a Körösök szívében. A helyiek titkos receptek szerint készítik el például a fokhagymás vagy a diós szilvalekvárt és a minősített szarvasi szilvapálinkát. Az étel- és italkülönlegességek ötvözik a szarvasi és a szlovák szilvás hagyományokat. A fesztivál keretében idén is megtartják a szakmai körökben elismert szilvapálinka versenyt, amelyen a Békés megyében készült legjobb pálinkákat díjazzák. Először hirdettek ugyanakkor receptversenyt Szarvas kedvenc szilvás sütije elnevezéssel. Az immár 17. alkalommal megrendezett szilvanapok programjai két helyszínen zajlanak: a szakmai napok az Erzsébet-ligetben, a kísérő események a Szarvasi Vízi Színházban. A háromnapos fesztiválon a látogatókat gazdag gyerek- és családi programok várják a város több pontján. Esténként lesznek ingyenes koncertek, fellép a Belmondo, az Irigy Hónaljmirigy, a Heaven Street Seven és Kökény Attila.
A tizedik haluskafesztivált rendezik Vanyarcon
2013. szeptember 12. - (mti)
Tizedik alkalommal rendezik meg a haluskafesztivált szombaton a Nógrád megyei Vanyarcon; a főzőversennyel egybekötött jubileumi rendezvényen a vanyarci lakodalmast is bemutatják a fellépő csoportok - tájékoztatta az MTI-t a szervező Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesülete elnöke. Nedeliczki Teréz elmondta: a főzőversenyen idén 23 csapat indul Nógrád és Pest megyéből, valamint Szlovákiából.
Képgaléria (oslovma.hu):
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.469818339783814.1073741855.147596498672668&type=3
http://hu.fotoalbum.eu/fuhl/a641293/slideshow
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.316232205142429.68021.147596498672668&type=1
Vanyarcra érkezik a Besztercebányai Haluskás Egyesület is, ők szervezik a szlovákiai Terhelyben a haluskafőző és -evő világbajnokságot. A szervező hangsúlyozta: mivel ez hagyományőrző rendezvény, a zsűri elsősorban a káposztás és túrós haluskát értékeli (előbbi lehet édes vagy savanyú, utóbbi juh- vagy tehéntúrós), de külön díjazhatja a hagyományostól eltérő ételeket. Majdnem negyven féle ízesítésű haluska készült már a vanyarci fesztiválokon, nyert például különdíjat lecsós, vadpörköltes vagy mákos haluska is. Sztrapacskaként is emlegetjük a haluskát, amelynek alapanyaga reszelt krumpli, liszt és só - magyarázta Nedeliczki Teréz, hozzátéve: a vendégek különbséget tehetnek majd a magyar és a szlovák haluska között. A besztercebányaiak az íróhoz hasonló „zsinscsicából” is hozzátesznek, amikor beleforgatják a tésztát a juhtúróba, ettől az ő haluskájuknak krémesebb az állaga. A vanyarci haluskafesztiválon évről évre vendégül látnak egy szlovák régiót, az idei vendég az ecseri szlovák régió lesz, őket a Csömöri Furmicska Néptáncegyesület képviseli. Lesz a szombati programban haluskaevő verseny, várják a Haluska nevűek jelentkezését és bárki benevezhet haluskás versek, rigmusok elmondására. A fellépők - többek között a Muzsla Néptáncegyüttes vagy a Kóborzengő Zenekar - színpadra viszik a vanyarci lakodalmast, lesz menyasszonytánc, menyecsketánc és össztánc is. Nedeliczki Teréz elmondta: a jubileumot azzal is megünneplik, hogy képeskönyvet készítenek az eddigi fesztiválokból, sok-sok fényképpel, receptekkel, rigmusokkal. A kiadványra pályáznak majd, és azt már kézbe vehetik a jövő évi fesztivál vendégei.
Vanyarci haluskafesztivál / Sztrapacskafőző verseny
https://www.facebook.com/events/445845272152218/?ref=ts&fref=ts
Galgaguta - Lukanénye
Határon átnyúló szélessávú Internethálózat
http://felvidek.ma/felvidek/regio/41249--hataron-atnyulo-szelessavu-internethalozat-kiepitese-lukanenyen
A legjobb füstölt sajt a szlovák Parenyica juhtejből készült…
Litvánia és Magyarország sajtja megosztva nyerte a nemzetek sajtversenyét
http://kulturport.hu/tart/cikk/f/0/186028/1/kultur/Litvania_es_Magyarorszag_sajtja_megosztva_nyerte_a_nemzetek_sajtversenyet?place=srss
Felhívás keringőre - Az új Btk.-módosítás szerint 12 éves kortól szabad a szex
http://nol.hu/belfold/20130819-felhivas_keringore
Csatáry példakép?
Az egykori kassai gettóparancsnokra, akit Szlovákiában életfogytiglanra ítéltek háborús és emberiesség elleni bűneiért. - „Nehány száz szalonnáci puhatestű újra és újra iszonyú erőfeszítéseket tesz azért, hogy fenntartsa a „Fradi tábor-fasiszta csőcselék” előítéletet…”
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=670772
Rezešová mintarab, és magyarul beszél az ügyvédjével
http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/rezesova-mintarab-es-magyarul-beszel-az-ugyvedjevel-2211069
Tagadta bűnösségét a balesetet okozó szlovák nő
A vád szerint ittas állapotban, autójával a megengedett sebességet jelentősen túllépve négy halálos áldozatot követelő közlekedési balesetet okozott egy évvel ezelőtt az M3-as autópályán.
http://www.stop.hu/kulfold/tagadta-bunosseget-a-balesetet-okozo-szlovak-no/1175509/
Kezdődik Eva Varholíková Rezešová büntetőpere
http://ujszo.com/online/kulfold/2013/08/27/kezdodik-eva-varholikova-rezesova-buntetopere
Áldozatait hibáztatja a baleset miatt Rezešová
http://nol.hu/mozaik/rezesova_aldozatait_hibaztatja
Megtalálták a Piliscsévről eltűnt lányokat
2013. augusztus 25. - (mti)
A szlovákiai Párkányban szombaton megtalálták a Pest megyei Piliscsévről augusztus 15-én eltűnt testvérpárt. A 11 és a 14 éves lányok sérelmére eltűnésük idején nem követtek el bűncselekményt - közölte a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense vasárnap az MTI-vel. Racsné Galambos Gréta elmondta, hogy a lányok társaságában lévő férfiról a rendőrség később ad tájékoztatást. Az Eltűnt Gyermekekért Alapítvány a Facebook-oldalán - a szülőkre hivatkozva - azt írta, hogy a rendőrség az esztergom-párkányi híd közelében találta meg két lányt, a velük lévő 33 éves férfit a rendőrség letartóztatta. Lapinformációk szerint a lányok eltűnésével összefüggésbe hozott L. Lászlót a rendőrség egy korábbi megrontási ügyben kereste.
A NAV ötezer hamis serpenyőt talált a szlovák kamionokban
http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20130830-a-nav-otezer-hamis-serpenyot-talalt-a-szlovak-kamionokban.html
Tatai ékszerrablás - Szlovák segítséget kért a magyar rendőrség
http://ujszo.com/online/kulfold/2013/09/05/tatai-ekszerrablas-szlovak-segitseget-kert-a-magyar-rendorseg
Román lap a magyar futballhuliganizmusról
„Magyarország olyan fertőző góc a térség számára, amelyben forr a gyűlölet szomszédjaival szemben…”
http://www.bumm.sk/86482/roman-lap-a-magyar-futballhuliganizmusrol.html
Magyar labdarúgó-válogatott: Gyatra játékkal sima, 3-0-s vereség Bukarestben
http://www.nemzetisport.hu/magyar_valogatott/mindent-bele-romania-magyarorszag-2277499
Szlovák zászlót tettek be a magyar helyett Bukarestben
http://hvg.hu/sport/20130906_Foto_szlovak_zaszlot_adott_a_magyar_helye#utm_source=hirlista&utm_medium=aggregator&utm_campaign=hvg
Ez volt a román-magyar meccs napja
http://www.nemzetisport.hu/magyar_valogatott/a-roman-magyar-vb-selejtezo-felvezetese-percrol-percre-2277111
Magyar szurkolók balhéztak Bukarestben
http://galeria.index.hu/belfold/2013/09/06/megerkeztek_bukarestbe/
Szurkolói cigányozás miatt kapott büntetést a Honvéd
http://hvg.hu/sport/20130905_Szurkoloi_ciganyozas_miatt_kapott_buntete
Győztek a szlovákok a csoportelső otthonában
Óriási meglepetésre a szlovák labdarúgó-válogatott vb-selejtezőn Viktor Pečovský góljával 1:0-ra nyert a csoportelső Bosznia-Hercegovina otthonában. A szlovák nemzeti csapatnak ez az első győzelme 2013-ban, s ezzel életben tartotta matematikai esélyeit a továbbjutásra.
http://ujszo.com/online/sport/2013/09/06/gyoztek-a-szlovakok-a-csoportelso-otthonaban
Rosička-Harmatocska - 15. Szlovák nap Maglódon
http://www.maglodi-hirhatar.hu/hirek/15-slovensky-den-v-maglode-pozvanka
Országos Idegennyelvű Könyvtár - Szlovák népmese est
Szlovák és magyar nyelvű gyűjtések - A magyarországi szlovákság meséi
Nagyszerű receptek - Ritka jó szakácskönyv
Ízelítő a szlovák nép, és részben a hazai szlovák nemzetiség konyhájának jellegzetességeiből. - A hagyományos szlovák ételek többsége a szükség és a szegénység korából származik. Ma a népi konyha iránti érdeklődés kelti ezeket ismét életre. - Sok új ötlet, variációs lehetőség nemcsak kezdő szakácsoknak...
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/170-magyarul1-magyarul1/1040-nagyszeru-receptek-ritka-jo-szakacskonyv
https://www.facebook.com/events/1417685305119546/?ref=notif&notif_t=plan_user_invited
A Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság ajánlásai
Magyar-szlovák történettudományi szakmai folyóirat - www.oslovma.hu/XXX/VegyBizH.rtf - A kisebbségi nyelvhasználatot szabályozó hatályos törvények végrehajtása - szakmai, módszertani és pénzügyi feltételek biztosítása - www.oslovma.hu - Nemzetiségi köznevelésért felelős szakemberek - http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/170-magyarul1-magyarul1/1063-a-kisebbsegi-vegyes-bizottsag-ajanlasai - A vallási szertartások anyanyelvű gyakorlásának támogatása
Tetszik

