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Kiss Gy. Csaba a közös közép-európai identitásról - Nem szabad idegen nyelven beszélni? - Lemondásra szólították fel szószólójukat az örmények - Újabb oktatási intézmények nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában - Az országos nemzetiségi pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátása - Magyar-Szlovák Környezetvédelmi és Természetvédelmi Vegyesbizottság - Pilisi Kavalkád: Nem, Szentkereszten nincsenek szlovák szélsőségesek - Bemutatták a Čabiansky kalendár 2015-ös számát - Megkoszorúzták Áchim L. András mellszobrát
Imrich Fuhl válogatásában
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2015/Imr15H02.rtf
Tetszik - oslovma.hu - facebook.com/oslovma
Békét sürgetett Ferenc pápa húsvéti üzenetében
http://ujszo.com/online/kulfold/2015/04/05/beket-surgetett-ferenc-papa-husveti-uzeneteben
Óriási húsvéti tojást készítettek kupakokból
A Kassa melletti faluban felállították Szlovákia legnagyobb hímes tojását. A több száz kilós, öt méter magas monstrum díszítését 60 ezer újrahasznosított színes műanyag kupak alkotja.
http://amikassa.sk/oriastojas60ezer-muanyag-kupakbol/
Húsvéti népszokások bemutatója Bujákon
Locsolkodás a húsvéti népszokások bemutatóján Bujákon 2015. április 5-én. - Fotó: Komka Péter (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/750158191749826
Húsvéti népszokások bemutatója Szentendrén
Komatál + Húsvéti illatos vizet készítenek a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Skanzen húsvéti fesztiválján 2015. április 5-én. - Fotó: Marjai János (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/750156645083314
Nemzetiségek húsvétja a Szentendrei Skanzenben
Hazai szlovákok, németek, horvátok, vendek és ruszinok húsvéti szokásai
http://hir6.hu/cikk/109114/nemzetisegek_husvetja_a_skanzenben
Hogyan sürögnek-forognak, miket tálalnak fel húsvétkor a szlovák asszonyok? Hogyan húsvétolnak a svábok? Kik azok a vendek, és milyen ételeket készítettek hajdinából és gombából? Mit csinálnak a zsidók szédereste? Más-e a ruszinok húsvéti bejglije, mint amit országszerte sütünk?
http://www.zene.hu/cikkek/cikk.php?id=43851
Húsvét - Pirkadat és keresztek Muhi közelében
A keresztény világ húsvétvasárnap ünnepli Jézus Krisztus feltámadását. - Pirkadat és keresztek a muhi csata emlékére állított emlékműnél 2015. április 5-én. Fotó: Czeglédi Zsolt (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/749955581770087/?type=1
Új kötettel jelentkezett a 70 éves Kiss Gy. Csaba művelődéstörténész
2015. 3. - (mti)
Nagy szükség lenne a közös közép-európai identitás tudatosítására, hiszen e nélkül valódi európai identitás sem létezhet a térségben élők számára - véli a 70 éves Kiss Gy. Csaba, akinek születésnapjára időzítve jelent meg az új kötete Budapest-Zágráb: oda-vissza címmel. Kiss Gy. Csaba könyve Budapest-Zágráb: oda-vissza címmel a Nap Kiadó gondozásában jelent meg. Az esszégyűjtemény írásai a művelődéstörténész horvátországi tapasztalatait foglalják össze, aki 1999 és 2004 között a Zágrábi Egyetem magyar tanszékének vendégtanára volt. Mint az MTI-nek elmondta, Európa leghosszabb uniója a magyar és a horvát királyság közt állt fenn több mint 800 évig, azonban ennek a hagyománya igencsak megfakult mind a magyar, mind a horvát emlékezetben. „Úgy éreztem, hogy ebből a hagyományból sok mindent elő lehetne venni” - magyarázta. Az új írások között több foglalkozik horvátországi utazásaival, de a zágrábi mindennapok tapasztalatai és apró nyelvészeti érdekességek is helyet kaptak a kötetben. A József Attila-díjas művelődéstörténész elmondta, hogy szinte teljesen bejárta déli szomszédunk területét a Muraköztől egészen Dubrovnikig (régi magyar nevén Raguzáig), és tapasztalata szerint a horvát tájak, városok hihetetlen gazdag - és számos magyar emléket magába foglaló - kulturális örökséggel bírnak. „Mindig elmondom, hogy a magyar szenteknek több ereklyéje található Horvátországban, mint Magyarországon” - említette példaként. A csütörtökön 70. életévét betöltő Kiss Gy. Csaba pályáját felidézve hangsúlyozta, hogy már egyetemistaként is felszabadító tapasztalatként élte meg a más közép-európai nemzetek történelmével és kultúrájával való találkozást, amikor például Lengyelországba utazott. „Mindez kiszabadított engem abból a negatív magyar élményből, amely szerint mi egyedül volnánk Európában, történelmünk egyedi és sajátságosan tragikus. Amikor az ember megismeri a szomszédos népek traumáit, rájön, hogy valójában egy közös sorsról van szó” - fogalmazott, hozzátéve, hogy ebben a felismerésben sokat segített számára Németh László szemlélete. Fontos szellemi hatásként említette még Stanislaw Vincenz lengyel író, Czeslaw Milosz Nobel-díjas lengyel író-költő és II. János Pál pápa munkásságát. Kiss Gy. Csaba tudományos pályafutását összehasonlító irodalomtörténészként kezdte, majd művelődéstörténeti témák kutatásába kezdett, elsősorban a lengyel és a szlovák kultúra, valamint a történelem kérdéseivel foglalkozva. Legfontosabb műveként a közép-európai nemzetek himnuszait összehasonlító Hol vagy hazám? című, 2011-ben kiadott könyvét nevezte meg. A művelődéstörténész elmondta, ma Magyarországon - csakúgy mint a környező államokban - megfigyelhető egyfajta bezárkózás, mindenki a szomszédos népek feje felett átnézve szeretne az európai kulturális és politikai közösség részévé válni. Ugyanakkor több helyen is él a hagyomány, amely a Balti- és az Adriai-tenger között elterülő térséget összetartozó egységként kezeli és a közös közép-európai sors, illetve a közös politikai érdekek képviselésének igényével lép fel. Ilyen kezdeményezésnek nevezte a visegrádi négyek együttműködését is. „Egy közös közép-európai identitásra mindenképp szükség van, hiszen e nélkül nincsen európai tudat sem az itt élők számára” - véli Kiss Gy. Csaba, aki szerint ezen identitás tudatosítása közös érdek, így közös feladattá is kell váljon. Komoly, tudatos és összehangolt munkára lenne szükség ahhoz, hogy már az iskolai tankönyvektől kezdve megjelenjen a kérdés a közép-európai államok társadalmában - hangsúlyozta. A művelődéstörténész szerint a közép-európai tudat összehangolható lehetne az egyes népek nemzeti öntudatával is. Pozitív példaként említette a horvát tankönyveket és a horvát alkotmány preambulumát, amelyekben értékként jelenik meg a hosszú közös horvát-magyar államiság. Hozzátette, hogy magyar részről hiányoznak a hasonló kezdeményezések, a magyar politika nem sokat tett az elmúlt két évtizedben a közös magyar-horvát tradíciók ápolásáért. Jövőbeli terveiről szólva Kiss Gy. Csaba elmondta, hogy jelenleg egy, a közéleti írásait tartalmazó válogatáson dolgozik, emellett régóta szeretne kötetet írni Selmecbánya közös szlovák, magyar és német irodalmi mitológiájáról. Kiss Gy. Csaba Budapesten született 1945-ben, és az ELTE magyar-német szakán szerzett diplomát 1968-ban. 1995-től az egyetem művelődéstörténeti tanszékének docense lett, emellett tanított a Zágrábi Egyetemen, a nyitrai Konstantin Egyetemen és a prágai Károly Egyetemen is. 2011 óta a Varsói Egyetem tanára. 1987-ben részt vett a Magyar Demokrata Fórum megalapításában, azonban 1993-ban a pártból kilépve felhagyott a politikával.
Új szolgáltatás a szlovák autópályákon
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2015/04/03/uj_szolgaltatas_a_szlovak_autopalyakon/
Jó évek várnak Szlovákiára - Moody's
http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/jo_evek_varnak_szlovakiara_moodys.595945.html
Budapest régen és most
Egymásba mosódó fényképek mutatják be a magyar főváros egykori, és mai arcát.
https://www.facebook.com/budapestregenesmost
Orbán Kazahsztánban érzi magát otthon
„Az embernek keletre kell mennie ahhoz, hogy otthon érezze magát…”
http://mandiner.hu/cikk/20150401_kazah_hirugynokseg_orban_kazahsztanban_erzi_magat_otthon
Ésszerű együttműködni Kazahsztánnal
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok/hirek/esszeru-egyuttmukodni-kazahsztannal
Szlovák cukorral készül a tokaji rozé
A török befektető cége már több történelmi borvidékről is ki van tiltva botrányos ügyletei miatt… (Éljen április 1!)
http://www.boraszportal.hu/hirszuret/szlovak-cukorral-keszul-a-tokaji-roze-5772
Blokkolná Fico a villamosművek eladását
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2015/03/30/blokkolna_fico_a_villamosmvek_eladasat/
Kölcsönösség
A szlovákok szlovák fejjel gondolkodnak, s jól teszik. De mi is jól tesszük, ha magyar fejjel gondolkodunk.
http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/52768-aich-peter-kolcsonos
Duray szerint a közös történelemtudat megszűnt a szlovákokkal
Nyugodtan ünnepelhetnék a szlovákok és a románok is március 15-ét…
http://www.hirado.hu/2015/03/29/duray-szerint-a-kozos-tortenelemtudat-megszunt-a-szlovakokkal
A Most-Híd csak szlovák pártokkal tárgyal
http://mno.hu/hatarontul/a-most-hid-csak-szlovak-partokkal-targyal-1279386
Győrbe látogatott Milan Krivda szlovák evangélikus püspök
http://www.evangelikus.hu/cikk/gy%C5%91rbe-l%C3%A1togatott-milan-krivda-szlov%C3%A1k-evang%C3%A9likus-p%C3%BCsp%C3%B6k
Magyar és magyarkodó
„Azért vagyok magyar, mert véremben szlovák, szerb, magyar, zsidó és francia vér keveredik, magyar kultúrán nőttem fel és magyar az anyanyelvem.”
http://nepszava.hu/cikk/1052471-magyar-es-magyarkodo/
Hat nyelv kapott regionális státust Kárpátalján
http://www.nyest.hu/hirek/hat-nyelv-kapott-regionalis-statust-karpataljan
Autonómia, koncepciók
…ha Pozsonyból mondanák meg a pilisi tutit. Mennyire lenne Magyarországon megvalósítható az az autonómia tervezet, amelyet Bukarestben, Pozsonyban, Kijevben vagy Belgrádban dolgoznának ki, vagy onnan koordinálnák annak kidolgozását? És akkor még egy szót sem szóltam arról, hogy közben a magyarországi románok, szlovákok, ukránok, szerbek esetleg tömegesen felvették volna a román, szlovák, ukrán és szerb állampolgárságot.
http://nepszava.hu/cikk/1052238-autonomia-koncepciok/
Pozsonyban megemlékeztek a karhatalom által szétvert gyertyás tüntetés évfordulójáról
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/03/25/megemlekeztek-a-gyertyas-tuntetes-evfordulojarol
A magyar kormány segíti a Bodrogköz szlovákiai részén élőket
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/gazdasagdiplomaciaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-kormany-segiti-a-bodrogkoz-szlovakiai-reszen-eloket
Kitekerjük a szlovákok nyakát - Orbán Viktor azt üzente
A mi szlovákjaink már egymás között is magyarul kommunikálnak, és tulajdonképpen nem is szlováknak, hanem magyarnak tartják magukat, de ez így helyes. Mi az ilyen kisebbségeket szeretjük. Itt, Magyarországon. De a határainkon túli magyar kisebbség meg ne próbáljon ilyen lenni, mert akkor kitekerjük a szlovákok nyakát.
http://nol.hu/velemeny/orban-viktor-azt-uzente-1523289
Szlovák politikus lehet a következő ENSZ-főtitkár
http://nol.hu/kulfold/szlovakia-ringbe-szall-az-ensz-fotitkari-posztert-1523473
Magyarok Krónikája szlovákul és latinul
http://www.felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/52543-thuroczy-janos-magyarok-kronikaja-szlovakul-es-latinul
Visegrád Dizájnvásár
www.oslovma.hu/XXX/VisegDiz.rtf
2015. március 22. - Millenáris D csarnok
https://www.facebook.com/oslovma/posts/742180122547633
Labdába sem rúgunk a régióban
Románia is jobban teljesít
http://figyelo.hu/cikkek/417012-az-elemzok-szerint-a-kovetkezo-fel-evben-romania-lehet-a-masodik-leggyorsabban-novekvo-kozep--es-kelet--europai-tagallam-
Szlovákiai magyar közéleti személyiségeket tüntettek ki Magyarország pozsonyi nagykövetségén
http://www.hirado.hu/2015/03/16/allami-kituntetest-kaptak-felvideki-magyarok-pozsonyban/
Nem szabad idegen nyelven beszélni egy alsó-ausztriai iskolában
2015. március 17. - (mti)
Megtiltották az idegen nyelv használatát az alsó-ausztriai Mödlingben található iskolában, az igazgatói határozat szerint az intézményben a tanórákon kívül is csak németül lehet beszélni. Nagy felháborodást keltett a Vienna Business School kereskedelmi iskola igazgatójának az intézkedése, amelyet arra hivatkozva hozott meg, hogy egy albán diák összetűzésbe került az iskola macedón nemzetiségű takarítójával, a vitába egy török diák is belekeveredett. Az igazgatói utasítás szerint az iskola épületében, még az óraközi szünetekben is csak németül lehet kommunikálni, kivéve az angol, spanyol, olasz és francia nyelvi tanórákat. A szabályozás kitér arra is, hogy amennyiben a diák a német nyelven nem beszélő szülőjével telefonál, csak az iskolának abban a helyiségében teheti, ahol nem tartózkodik más, akit „sérthetne” a helyzet. A Fonds der Wiener Kaufmannschaft elnevezésű alapítvány hat hasonló profilú iskolát üzemeltet Bécsben és Alsó-Ausztriában, köztük a mödlingi intézményt is. Az alapítvány illetékese a már a közösségi oldalakon is keringő utasítást úgy magyarázta, hogy annak nem éppen szerencsés megfogalmazásával túllőttek a célon, az igazgató nem tiltani akart, hanem csak arra szeretett volna rámutatni, hogy az oktatás hivatalos nyelve a német. Szerinte a nyelvi zűrzavar csak félreértésekhez vezethet, hiszen a szóban forgó konfliktust is akkor lehetett volna jól feloldani, ha a vitában részt vevők közös nyelvén, németül keresik a megoldást. Hangsúlyozta: a diákok egymás között továbbra is olyan nyelvet használhatnak, amilyet akarnak. Elmondta továbbá, hogy az általuk működtetett iskolák hagyományukban és értékeik szerint a kultúrák, nemzetek és vallások közötti párbeszédet támogatják, jelenleg harminc különböző nemzetiségű diák tanul az intézményekben. A diákok érdekvédelemi szervezetének (AKS) tartományi vezetője rasszistának értékelte a szabályozást és elmondta: tudatos kirekesztésről van szó, ha a diákokat arra kényszerítik, hogy csak elvonulva beszélhetnek szüleikkel telefonon. Az SOS Mitmensch osztrák emberjogi szervezet is bírálta az igazgatói határozatot, rámutatva, hogy az anyanyelven való kommunikáció megtiltása a diákok identitását is erősen sértheti.
Ellenzi a szekszárdi önkormányzat egy nemzetiségi iskola átadását
http://www.hirado.hu/2015/03/26/ellenzi-a-szekszardi-onkormanyzat-egy-nemzetisegi-iskola-atadasat/
Az Országgyűlés döntése: Önállóak maradnak a nemzetiségi iskolák
2015. március 17. - (mti)
Az Országgyűlési úgy módosította az államháztartási törvényt, hogy a nemzetiségi iskolákra ne vonatkozzon a jogszabály azon rendelkezése, amely április 1-jétől a fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz utalja a száznál kevesebb alkalmazottat foglalkoztató intézmények gazdálkodását.
Mura menti horvátok a kormányzat segítségét kérik
Hogy ne legyen halotti tor / A horvát ajkú kistelepülés önerejéből már nem képes fenntartani utolsó, még megmaradt intézményét, a nemzetiségi óvodát.
http://zaol.hu/fityehaz/hogy-ne-legyen-halotti-tor-a-kormanyzat-segitseget-kerik-a-mura-menti-horvatok-1688298
Lemondásra szólítja fel a szószólót az örmények országos önkormányzata
2015. március 16. - (mti)
Azonnali lemondásra szólítja fel az örmény szószólót a nemzetiség országos önkormányzata, amely szerint Turgyán Tamás nem legitim képviselője a magyarországi örménységnek - tudatta az Országos Örmény Önkormányzat hétfőn az MTI-vel. Turgyán Tamás azt közölte az MTI-vel, hogy nem lép vissza. Az Országos Örmény Önkormányzat „március 12-i testületi ülésén meghozott határozata értelmében - mivel személyét nem tartja legitimnek - megvonja bizalmát Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószólótól és őt azonnali lemondásra szólítja fel” - áll az MTI-hez eljuttatott közleményben. Azt írták, hogy Turgyán Tamás a jelölés és választás időszakában „örmény származásának hamis színben történt feltüntetésével és az örmény közösség érdekeit elkötelezetten képviselő, hangzatos ígéreteivel megtévesztette a magyarországi örménységet és annak választott vezetőit, melynek eredményeként támogatásunk segítségével mandátumot nyerhetett az Országgyűlés örmény nemzetiségi szószólójaként”. Kitértek arra, hogy Turgyán Tamás hivatalának működéséről, feladatairól és döntéseiről nem egyeztet, kapcsolatot nem tart fenn az országos önkormányzattal, közösségüket „hitelesen nem képviseli”. Az Országos Örmény Önkormányzat szerint Turgyán Tamás kulturális, politikai és oktatási kérdésekben nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel, munkájával kapcsolatos közleményeiben félrevezető információkat közöl, ami miatt a nemzetközi örmény diaszpórát is megtéveszti. Közölték, ha Turgyán Tamás nem tesz a felszólításunknak, úgy „minden törvényes alkalmat, lehetőséget és fórumot megragadunk személye elleni tiltakozásunk erőteljes, demonstratív kifejezése érdekében”. Turgyán Tamás, az Országgyűlés örmény nemzetiségi szószólója az MTI megkeresésére azt mondta: nem tudott az önkormányzati döntésről, és meglepőnek tartja azt, mivel ez a szervezet jelölte szószólónak. Közölte, hogy nem lép vissza.
Kétnyelvűen is kérhetnének dokumentumokat a felvidéki magyarok
http://mandiner.hu/cikk/20150317_ketnyelvuen_is_kerhetnenek_dokumentumokat_a_felvideki_magyarok
Ennyit keresnek a tanárok
A rangsort Magyarország és Szlovákia vezeti. Hátulról.
http://eduline.hu/kozoktatas/2015/3/19/tanari_fizetesek_magyarorszagon_H9B8K6
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kétoldalú tárgyalásokat folytat Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszterrel
2015. március 30-án 11 órától Budapesten a Külgazdasági és Külügyminisztériumban - A tárgyalásokat követően a két külügyminiszter sajtótájékoztatót tart. (kormany.hu)
Orbán Viktor megrázta Fico jobbkezének jobb kezét
http://444.hu/2015/03/30/orban-viktor-megrazta-fico-jobbkezenek-jobb-kezet/
Huszonegy új átkelő nyílik a szlovák-magyar határon
Magyarország és Szlovákia közt nincsenek tabutémák
http://propeller.hu/itthon/3083434-szijjarto-magyarorszag-szlovakia-kozt-nincsenek-tabutemak
Videó: https://www.youtube.com/watch?v=yXC8OPajzzE
Audio: http://inforadio.hu/audio/00051/00051dd9a.mp3
Lajčák: a V4-ek haláláról szóló híresztelések alaptalanok
http://www.bumm.sk/belfold/2015/03/23/lajcak-a-v4-ek-halalarol-szolo-hiresztelesek-alaptalanok
Közös weboldalon a V4 országok gyógy- és wellness létesítményei
http://www.ma.hu/itmania.hu/244093/Kozos_weboldalon_a_V4_orszagok_gyogy_es_wellness_letesitmenyei
A szlovák lepipálja a demjéni barlangfürdőt?
http://www.termalfurdo.net/cikk/3652
2018-ra készülhet el a krasznahorkai vár felújítása
http://epulettar.hu/cikk/szlovakia-2018-ra-keszulhet-el-a-krasznahorkai-var-felujitasa
Baklövés volt a szlovák-magyar kis háború
http://hvg.hu/kultura/20150316_bakloves_volt_a_szlovakmagyar_kis_haboru#rss
A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi feladatalapú költségvetési támogatásáról
Pontszámok és a jegyzőkönyvek jegyzéke:
http://www.kormany.hu/download/6/87/40000/ktv-t%C3%A1m.zip#!DocumentBrowse/
Térkép, amire minden ország a kedvenc söre alapján kerül fel
Magyarországon a Borsodi a legkelendőbb, Szlovákiában a Zlatý Bažantból fogy a legtöbb…
http://hvg.hu/kkv/20150317_Ime_a_terkep_amire_minden_orszag_a_kedven#rss
Vasárnap élesben: nem rohantuk meg a szlovák boltokat
http://www.vg.hu/vallalatok/kereskedelem/vasarnap-elesben-nem-rohantuk-meg-a-szlovak-boltokat-446663
A szlovák bevásárlóközpontok járnak jól a vasárnapi boltbezárással
http://nol.hu/kulfold/a-szlovak-bevasarlokozpontok-jarnak-jol-a-vasarnapi-boltbezarassal-1523561
A szlovák kereskedőknek kedvez a Magyarországon bevezetett vasárnapi zárva tartás
http://mno.hu/hirtv_gazdasagi_hirei/a-szlovak-kereskedoknek-kedvez-a-vasarnapi-boltzar-1277408
Szlovák hátszéllel éled újra az ipari mák magyarországi termesztése
http://www.vg.hu/gazdasag/szlovak-hatszellel-eled-ujra-az-ipari-mak-magyarorszagi-termesztese-446271
Szlovákia lett a világ vezető autógyártója
http://www.napi.hu/nemzetkozi_vallalatok/szlovakia_lett_a_vilag_vezeto_autogyartoja.595320.html
300-400 ezer forintos fizetést kapnak a szlovák autóiparban dolgozók
http://www.autopro.hu/gyartok/3-400-ezer-forintos-fizetest-kapnak-a-szlovak-autoiparban-dolgozok/14105/
2017-től rendelhető lesz a szlovákok repülő autója
http://hvg.hu/cegauto/20150323_2017tol_rendelheto_lesz_a_szlovakok_repu
2 éven belül jön a szlovák repülő autó
http://www.technokrata.hu/garazs/2015/03/16/2-even-belul-jon-a-repulo-auto/
Elbukja Magyarország az új autógyárat? Mutatjuk a fő versenytársat!
http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/elbukja_magyarorszag_az_uj_autogyarat_mutatjuk_a_fo_versenytarsat.594989.html
Hazajött Kassáról a magyar Gripen
http://mno.hu/belfold/hazajott-kassarol-a-magyar-gripen-1279045
Magyarország és Szlovákia sikereiről beszélt Németh Zsolt Kassán
http://www.origo.hu/itthon/20150314-szlovakia-es-magyarorszag-kozos-sikereirol-beszelt-a-fidesz.html
Németh Zsolt aggódik a magyar-lengyel kapcsolat miatt
http://www.origo.hu/nagyvilag/20150223-nemeth-zsolt-aggodik-a-magyar-lengyel-kapcsolat-miatt.html
Nem megy a szlovák államfő Moszkvába
http://nol.hu/kulfold/nem-megy-a-szlovak-allamfo-moszkvaba-1522793
76 éve alakult meg a Tiso-féle szlovák állam
Andrej Kiska szlovák államfő szerint a szlovák történelem egyik legsötétebb és legszomorúbb periódusa volt…
http://www.bumm.sk/belfold/2015/03/14/76-eve-alakult-meg-a-tiso-fele-szlovak-allam-pozsonyban-neonaci-felvonulas-es-antifasiszta-tuntetes-is-lesz
A napfogyatkozás és Petőfi intő példája
„Teremtő isten! Szemeimre / A vakságot tán csak nem küldöd? / Mi lesz belőlem, hogyha többé / Nem láthatok lyányt s pipafüstöt!”
http://mult-kor.hu/a-napfogyatkozas-es-petofi-into-peldaja-20150320
Tényleg Petőfit találták meg Barguzinban?
99,9 százalékra megvan végre, de lehet, hogy nem biztos...
http://www.hir24.hu/belfold/2015/03/13/megvan-petofi-jovore-temetik/
„Petőfi mindkét ágon szlovák származású“
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/921-s-petofi-a-petrovi-sa-narodil-pred-192-rokmi
20 éves a magyar-szlovák alapszerződés
A dokumentum normalizálta a két ország kapcsolatait, ám kisebbségi téren nem sok eredményt hozott. / Késéssel ratifikálták / Kisebbségi gittegylet? / A legutóbbi ülésen a jegyzőkönyvet sem sikerült aláírni, mert a két fél nem tudott megegyezni…
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/03/28/20-eves-az-alapszerzodes-fb
Húsz éve írták alá a magyar-szlovák alapszerződést
http://mszp.hu/hirek/husz_eve_irtak_ala_a_magyar_szlovak_alapszerzodest
A KKM nyilatkozata a Magyarország és Szlovákia között kötött alapszerződés 20. évfordulóján
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/magyarorszag-kulgazdasagi-es-kulugyminiszteriumanak
Miroslav Lajčák a szlovák-magyar alapszerződésről: „Jó kerítés, jó szomszédság”
http://www.bumm.sk/belfold/2015/03/20/miroslav-lajcak
Berényi: Kisebbségi kérdésekben módosításokra szorul a szlovák-magyar alapszerződés
http://www.bumm.sk/belfold/2015/03/20/berenyi-kisebbsegi-kerdesekben-modositasokra-szorul-a-szlovak-magyar-alapszerzodes
Bugár a szlovák-magyar alapszerződésről
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/03/19/bugar-a-szlovak-magyar-alapszerzodesrol
Szlovák-magyar fegyveres konfliktustól tartott az exkormányfő
http://nol.hu/kulfold/szlovak-magyar-fegyveres-konfliktustol-tartott-az-exkormanyfo-1522535
František Šebej (Híd): A szlovák-magyar alapszerződés kiegészítése lehetne a megoldás a kettős állampolgárság problémájára
http://www.bumm.sk/belfold/2015/03/13/sebej-a-szlovak-magyar-alapszerzodes-kiegeszitese-lehetne-a-megoldas-a-kettos-allampolgarsag-problemajara
Szegedi körzeti stúdió: „Utolsó bástya voltunk”
Voltak szlovák és román műsoraik. Igazi szellemi műhely volt az övék, ahonnan országos rádió- és tévécsatornák neves munkatársai kerültek ki…
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/szegedi_korzeti_studio_utolso_bastya_voltunk/2421270/
Zamilovaný - Tíz éves a Bëlga Szerelmes vagyok című slágere
Szlovákul így hangzik:
https://www.youtube.com/watch?v=d63uvkcecow
Ha valaki meghív egy Kofolára, / Kérdezd meg, mi evvel a szándéka…
Bëlga: Készüljél fel a hangulatra
https://www.youtube.com/watch?v=WbUWCsFkMms
Ha a Becherovka nagyon drága, / Vásárolj be előbb a Jednotába…
http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/36009/belga/keszulj-fel-a-hangulatra-zeneszoveg.html
Elbambúsz, meg is van a karambol, / Oszt' majd négy darabban húzunk ki a Garamból…
A Szlovák Intézet 2015. áprilisi rendezvényei
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpHu.rtf
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/157-kultura3-kultura3/484-spravy-slovenskeho-intitutu-v-budapeti
Filmklub a Szlovák Intézetben
Jeles szlovák filmek, szlovák nyelven és igény szerint angol felirattal a budapesti Szlovák Intézetben
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/745773672188278/?type=1&theater
Genius Loci Kistapolcsány
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/738529242912721/?type=1
A Szlovák Intézet tisztelettel meghívja Önt Martin Baláž fotóművész Genius Loci Kistapolcsány című kiállítására. - Karel Čapek, az ismert cseh író a „nyugalom vidékének” nevezte a képeken látható szlovák tájat, ahová mindig szívesen tért vissza. Ahogyan sok régi magyar nemes, diplomata, később csehszlovák, majd szlovák államfő is. A fényképsorozat érzelmekkel teli kifejezése annak, hogyan találkozik a jelen és a múlt a „Kistapolcsány Genius Loci”-ban. - Megnyitó: 2015. március 19., 18 óra - A kiállítást megnyitja: Klaudia Lászlóová - Megtekinthető: 2015. április 24-ig - Hétfő - csütörtök: 10:00 - 18:00, péntek: 10:00 - 14:00 - Budapest VIII. ker., Rákóczi út 15. - E-mail: si.budapest@mzv.sk - Tel.: +361 327 4000
Tisztelettel meghívjuk Önt az alábbi koncertre:
Lukáš Oravec Quartet (CZ / SK / HU) ft. Vincent Hering (USA)
2015. 04. 02. 20:00
Budapest Jazz Club
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7.
A szlovák-magyar-cseh zenei formáció turnéjának utolsó állomása Budapest lesz. A zenekar ezúttal Vincent Hering világhírű amerikai saxofonistával is kiegészül.
A quartett tagjai: Lukáš Oravec (trombita, szárnyaskürt) és Hodek Dávid (dobok) Szlovákiából, Tomáš Baroš (nagybőgő) Csehországból és Oláh Kálmán (zongora) Magyarországról.
Jegyek: www.bjc.hu
Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság, a Habsburg Történeti Intézet, a XX. Század Intézet és a Szlovák Intézet szeretettel meghívja Önt a FRONTMOZI című vetítéssorozat következő bemutatójára.
Paľo Bielik: Negyvennégy (Štyridsaťštyri, 1957)
A vetítést megelőző beszélgetés részvevői: Békés Márton történész és G. Kovács László történész - Helyszín: Uránia Nemzeti Filmszínház, 1088 Budapest, Rákóczi út 21., Csortos terem - Időpont: 2015. április 8. szerda 18:00 - A filmet magyar felirattal mutatjuk be. - A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött! - Kérjük, részvételi szándékukat 2015. április 7. (kedd) 16 óráig jelezzék a rendezveny@terrorhaza.hu vagy +36 (1) 374 26 02 elérhetőségek valamelyikén.
A szláv nyelvek tanárainak műhelye
http://www.elte.hu/hir?id=NW-6734
Csúcs a csúcson
Vezető diplomaták találkozója a Magas Tátrában
http://ujszo.com/online/kulfold/2015/03/12/csucs-a-magas-tatraban
Hídra várnak a zsákfalu lakói
http://www.hirado.hu/2015/03/12/hidra-varnak-a-zsakfalu-lakoi/
Világok vára Füleken
http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=110262
Másodrendűek
Hétfő óta még több szlovákiai magyarnak lesújtó a véleménye az Orbán Viktor által oly sokat hangoztatott nemzeti érdekek szelektív érvényesítése miatt.
http://nol.hu/velemeny/masodrenduek-1521499
Itt a magyarok évértékelője, a többség nem hisz Orbánnak
http://www.hir24.hu/belfold/2015/03/12/itt-a-magyarok-evertekeloje-a-tobbseg-nem-hisz-orbannak/
Újra Szlovákiáé a bősi vízi erőmű
http://www.napigazdasag.hu/cikk/37948/
Az Év Műemléke díjat az alsósztregovai Madách-kastély felújítása kapta
http://epulettar.hu/cikk/szlovakia-az-ev-muemleke-dijat-az-alsosztregovai-madach-kastely-feluj
https://www.facebook.com/oslovma/posts/735834416515537
Újra zarándokhellyé válhat
http://www.parameter.sk/rovat/kultura/2014/04/02/ujra-zarandokhellye-valhat-felujitott-alsosztregovai-madach-kastely
Madáčovci donátori dolnostrehovských evanjelikov
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/610-z-rodiska-spisovatea-imricha-madaa
Magyar-szlovák határon átnyúló együttműködési program
https://www.facebook.com/oslovma/posts/735828859849426
Megújult a sárospataki bazilika és a kassai Szent Erzsébet dóm
http://www.mon.hu/kivul-belul-megujult-a-bazilika/2780701
Börtön fenyegeti a volt Matica-főnököt
„Saját aláírásával minden jogalap nélkül átvállalta egy idegen alapítvány tartozását, és kifizette azt.”
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/03/09/borton-fenyegeti-a-volt-matica-fonokot
Hamis önképpel nem megy
A politikusok nagy többsége temeti a multikulturalizmust, két ismert szlovákiai írónak viszont nincs ilyen sommás véleménye…
http://nol.hu/kultura/hamis-onkeppel-nem-megy-1519991
Magyarország a legkorruptabb országok között van Európában
http://444.hu/2015/03/07/magyarorszag-a-legkorruptabb-orszagok-kozott-van-europaban/
Esterházy Jánosra emlékeztek a cseh fővárosban
http://www.stop.hu/kulfold/esterhazy-janosra-emlekeztek-a-cseh-fovarosban/1307366/
Pokusy o rehabilitáciu J. Esterházyho neustávajú
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1018-pokusy-o-rehabilitaciu-j-esterhazyho-neustavaju
Egyre gyorsabban nő az átlagfizetés Szlovákiában
http://ujszo.com/online/gazdasag/2015/03/07/41-kal-nott-az-atlagber-db
Hivatalos partnerekké váltak a lévai Tekovské Múzeum és a Tatabányai Múzeum
http://hjb.hu/a-keltak-elkoltoztek-szlovakiaba.html/
A szlovák foci is jobb
http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=110104
Pozícióharc a szlovák könyvterjesztésben
Tisztességtelen vagy csak kemény a Panta Rhei?
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/03/05/tisztessegtelen-vagy-csak-kemeny-a-panta-rhei
A drága euró hozza a vásárlókat
A szlovákok jönnek a leggyakrabban…
http://www.metropol.hu/gazdasag/cikk/1293183
Szlovák-magyar koprodukció Cannes-ban
http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=110016
Mennyire értik egymást a szlávok?
Ha csángó szövegeket hallgatunk vagy olvasunk, olyasmit élünk át, mint amikor valaki közeli rokon nyelvvel találkozik.
http://www.nyest.hu/hirek/mennyire-ertik-egymast-a-szlavok
Fórum Kisebbségkutató Intézet
Kezdeményezték a szlovákiai magyarok kronológiájának a megírását - Simon Attila: társadalmi igényekhez kell igazodnia az intézetnek
http://gondola.hu/cikkek/95261-Forum_Kisebbsegkutato_Intezet_Szlovakiaban.html
Szabadon jöhet-mehet a szlovák gáz
Brüsszel már nem blokkolja…
http://nol.hu/belfold/brusszel-mar-nem-blokkolja-a-szlovak-gazt-1521985
Szlovák gázcsőprojekt magyar részvétellel
http://www.vg.hu/vallalatok/energia/eastring-szlovak-gazcsoprojekt-magyar-reszvetellel-445494
Beszéljenek a szexről az iskolákban?
A szlovákiai Szövetség a Családért szervezet népszavazás útján próbálta megakadályozni…
http://figyelo.hu/cikkek/416384-tolerancia-az-iskolapadban
Szexi aktmodell Robert Fico új asszisztense
http://ujszo.com/online/panorama/2015/03/03/aktfotos-exmodell-fico-uj-szexi-asszisztense#slide-5-field_photos-635529
A komondoros Balogh babérjaira tör egy szlovák képviselő
Pokollá tette lánya és felesége életét, feljelentették…
http://index.hu/kulfold/2015/03/04/a_komondoros_balogh_baberjaira_tor_egy_szlovak_kepviselo/
Simicska szerint Orbán ügynök volt
Moszkva ezzel zsarolhatja
http://vs.hu/kozelet/osszes/simicska-ugynoknek-nevezte-orbant-0308
A Miniszterelnökség reakciója a Simicska-interjúra
http://mandiner.hu/cikk/20150308_a_miniszterelnokseg_reakcioja_a_simicska_interjura
Orbán: Nincs olyan, hogy „nyugati nyitás“
http://nepszava.hu/cikk/1050588-orban-nincs-olyan-hogy-nyugati-nyitas
Megszólalt Orbán veje
Félmilliárdos informatikai közbeszerzéssel és szlovák céggel hozták összefüggésbe, amit ő visszautasít…
http://www.hir24.hu/belfold/2015/03/04/megszolalt-orban-veje/
Tüntettek a korrupció ellen
http://nol.hu/belfold/tobb-labon-allnak-ugy-huszmillion-tuntetnek-a-korrupcio-ellen-1520731
A lengyelek visszakövetelik Csehország egy részét
http://ujszo.com/online/kulfold/2015/03/04/a-lengyelek-visszakovetelik-csehorszag-egy-reszet
40 % → 5 % - Javult Magyarország megítélése a szlovákok körében
Az oroszoktól jobban tartanak
http://444.hu/2015/03/03/egyre-jobban-szeretnek-minket-a-szlovakok/
Újabb oktatási intézmények kerülhetnek német nemzetiségi önkormányzatok fenntartásába
2015. március 3. - (mti)
A budapesti Német Nemzetiségi Gimnázium átvételét tervezi a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (MNOÖ), emellett előreláthatólag a piliscsabai, a pilisvörösvári és a szekszárdi német önkormányzatok is átvesznek egy-egy köznevelési intézményt - közölte az országos nemzetiségi önkormányzat kedden az MTI-vel. A közlemény szerint az MNOÖ hétvégi közgyűlésén döntött arról, hogy szeptembertől át kívánja venni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól a 14 osztállyal működő budapesti Német Nemzetiségi Gimnáziumot. Az országos német önkormányzat jelenleg két nagy oktatási intézményt tart fenn közvetlenül: a pécsi Koch Valéria Iskolaközpontot és a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnázium és Szakközépiskolát. A bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központját és a győri Audi Hungária Iskolát pedig az önkormányzat közreműködésével létrehozott közalapítványok tartják fenn - emlékeztettek. A közgyűlés azt is jóváhagyta, hogy a piliscsabai, a pilisvörösvári és a szekszárdi német önkormányzatok is átvegyenek egy-egy köznevelési intézményt. A közlés szerint hosszabb távú oktatási-nevelési terveik közé tartozik, hogy a német nemzetiségi intézmények között kialakítsanak egy hálózatot, amelyen belül az általuk fenntartott iskolák is központi szerepet töltenének be. Terveik szerint ezek az intézmények továbbképzéseket tartanának, szakmai támogatást nyújtanának a köréjük csoportosuló kisebb óvodáknak, iskoláknak. Emellett azt remélik, hogy a gimnáziumok a velük kapcsolatban lévő településekről, intézményekből magukhoz vonzzák majd a jó képességű német nemzetiségi gyerekeket - írták. Mindez újabb előrelépést jelent egy évek óta folyamatban lévő stratégiában, amelynek végső célja az, hogy a kulturális és oktatási autonómia jegyében még több nemzetiségi tartalommal gazdagodhasson a tananyag az érintett iskolákban - hangsúlyozták. A közgyűlés arról is határozott, hogy az országos német önkormányzat tárgyalásokat kezdeményez a Tolna Megyei Önkormányzattal a szekszárdi Magyarországi Német Színház tulajdonba vételéről. A jelenleg csak használatra megkapott épületegyüttes felújítása mintegy 230 millió forintba kerülhet, és az MNOÖ szívesebben fektetne be saját tulajdonba - közölték.
Kilencen kérték vissza a szlovák állampolgárságukat
http://www.bumm.sk/belfold/2015/03/01/kilencen-kertek-vissza-a-szlovak-allampolgarsagukat
Újra gödörben a magyar-román államközi viszony
http://nepszava.hu/cikk/1051593-ujra-godorben-a-magyar-roman-allamkozi-viszony/
Johannis: A német kisebbség mindig lojális volt a román államhoz
http://www.hirado.hu/2015/03/09/iohannis-a-nemet-kisebbseg-mindig-lojalis-volt-a-roman-allamhoz/
A tavalyinál nagyobb támogatást kaptak idén a romániai kisebbségi szervezetek
http://kolozsvaros.ro/-/a-tavalyinal-nagyobb-tamogatast-kaptak-iden-a-kisebbsegi-szervezetek
Magyarországra költözik a szlovák Rising Star-os
http://www.hir24.hu/bulvar/2015/02/27/peter-sramek-magyarorszagon-kezd-uj-eletet/
Nyíregyháza testvérvárosi kapcsolatai a turizmus jegyében
http://www.turizmusonline.hu/cikk/nyiregyhaza_testvervarosi_kapcsolatai_a_turizmus_jegyeben
Sörutak és fatemplomnéző körút Szlovákiában
http://www.turizmusonline.hu/cikk/sorutak_es_fatemplomnezo_korut_szlovakiaban
Spa and Wine - Imádják a szlovákok a magyar bort és fürdőket
http://www.turizmusonline.hu/cikk/imadjak_a_szlovakok_a_magyar_bort_es_furdoket
A szlovák turizmusnak szervezett segítségre van szüksége
http://www.bumm.sk/belfold/2015/03/29/a-szlovak-turizmusnak-szervezett-segitsegre-van-szuksege
Pest és Nyitra megye összefog
http://www.hir24.hu/belfold/2015/02/27/pest-es-nyitra-megye-osszefog/
Magyar nyelven is használható a Google maps Szlovákiában
http://media.mandiner.hu/cikk/20150225_magyar_nyelven_is_hasznalhato_a_google_maps_szlovakiaban
Megalakul a Visegrádi Szabadalmi Intézet
http://ujszo.com/online/gazdasag/2015/02/26/megalakul-a-visegradi-szabadalmi-intezet
Az országos nemzetiségi pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátására is
Létrejönnek a Pedagógiai Oktatási Központok
2015. február 24. - (mti)
A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében április 1-jétől az állami köznevelési feladatellátás keretében az Oktatási Hivatalhoz kerülnek az állami pedagógiai-szakmai szolgáltatások, és létrejönnek a Pedagógiai Oktatási Központok - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelési államtitkársága kedden az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az Oktatási Hivatalon belül országosan egységes szakmai színvonalon és minőségben biztosíthatók a pedagógiai-szakmai szolgáltatások. A hivatal keretében létrejövő Pedagógiai Oktatási Központok ellátási területükön biztosítják a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, azok koordinálását. Gondoskodnak továbbá a pedagógiai munkát támogató szaktanácsadói-, valamint a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzését szolgáló tanfelügyelői-hálózat hatékony és teljes körű működtetéséről - írták. A Pedagógiai Oktatási Központok helyszíne és a hozzájuk tartozó ellátási terület az alábbiak szerint alakul: Békéscsaba (Békés megye), Budapest két helyszínen (Budapest teljes területe, Pest megye egy része, illetve az országos nemzetiségi pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátása), Debrecen (Hajdú-Bihar megye), Eger (Heves megye), Győr (Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye), Kaposvár (Somogy és Tolna megye), Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), Nyíregyháza (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), Pécs (Baranya megye), Salgótarján (Nógrád megye), Szeged (Csongrád és Bács-Kiskun megye), Székesfehérvár (Fejér és Veszprém megye), Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok megye és Pest megye egy része), Zalaegerszeg (Vas és Zala megye).
Eddig 710 ezer külhoni magyar adott be egyszerűsített honosítási kérelmet
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/eddig-710-ezer-kulhoni-magyar-adott-be-egyszerusitett-honositasi-kerelmet
Új versenytársa lehet az MVM-nek és a Slovnaftnak
http://www.tozsdeforum.hu/uzlet-2/gazdasag/uj-versenytarsa-lehet-az-mvm-nek-es-a-slovnaftnak/
Rendkívüli ülést tart a Fidesz elnöksége Veszprém miatt
http://hvg.hu/itthon/20150223_Rendkivuli_ulest_tartott_a_Fidesz_elnokse
Kürtőskalács: kár a gőzért?
Szlovákia már bejegyeztette az EU-ban
http://mno.hu/magyar_nemzet_gazdasagi_hirei/kurtoskalacs-kar-a-gozert-1274117
A visegrádi négyek zsidó vezetői tanácskoznak Budapesten
http://mandiner.hu/cikk/20150223_a_visegradi_negyek_zsido_vezetoi_tanacskoznak_budapesten
Aron Grünhut emlékezete
http://www.hdke.hu/hirek/aron-grunhut-emlekezete
A V4-ek szakértői rendeznek konferenciát a népirtás megelőzésének esélyeiről
http://www.stop.hu/kulfold/a-v4-ek-szakertoi-rendeznek-konferenciat-a-nepirtas-megelozesenek-eselyeirol/1303594/
A szlovák-magyar határon is vadásznak az illegális bevándorlókra
http://www.kemma.hu/komarom-esztergom/kozelet/a-szlovak-magyar-hataron-is-vadasznak-az-illegalis-bevandorlokra-597626
Prágában úgy tudják, az OTP megvenné a Sberbank szlovák hálózatát
http://hvg.hu/gazdasag/20150223_Az_OTP_megvenne_a_Sberbank_szlovak_haloza
Kész Zoltán kiütötte a Fideszt Veszprémben
Magabiztos győzelmet aratott, ezzel oda lett a kormányzópárt kétharmados többsége az Országgyűlésben.
http://index.hu/belfold/2015/02/22/jol_megmozgattak_a_partok_veszpremet/
Szimbolikusan is megnyílt az út
Otromba kőtömbök látványa nélkül érkezhetnek Szlovákiából az Esztergomba utazók…
http://www.kemma.hu/komarom-esztergom/kozelet/szimbolikusan-is-megnyilt-az-ut-esztergomba-597543
Orbáni jelszóval szabott új irányt Gyurcsány Ferenc
http://www.origo.hu/itthon/20150221-egyeduli-jeloltkent-ujra-gyurcsany-ferenc-a-dk-elnoke.html
Nemzetközi Anyanyelvi Nap
http://anyanyelvapolo.hu/itt-az-anyanyelv-nemzetkozi-napja-kviz/
Szlovákia világelső maradt az autógyártásban
http://inforadio.hu/hirek/tudositoink/hir-696839
Szlovákiába települ a Jaguar gyára?
http://www.autopro.hu/gyartok/Szlovakiaba-telepul-a-Jaguar-gyara/14042/
Magyar-szlovák vállalkozásfejlesztési fórum Kassán
http://amikassa.sk/magyar-szlovak-vallalkozasfejlesztesi-forum-kassan/
1844. február 20-án született Munkácsy Mihály
http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=10155
https://www.facebook.com/oslovma/posts/725730344192611
Magyar bor- és a fürdőbemutató Pozsonyban
http://vilagszam.hu/cikkek/magyar-bor--es-a-furdobemutato-pozsonyban-a-cel-az-idegenforgalom-fellenditese.html/8677/
Turisztikai V4-csúcs a Magas-Tátrában
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/belgazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/turisztikai-v4-csucs-a-magas-tatraban
Magyar-Szlovák Környezetvédelmi és Természetvédelmi Vegyesbizottság
(Földművelésügyi Minisztérium Sajtóirodája)
Aktuális környezetpolitikai kérdésekről tárgyalt a Magyar-Szlovák Környezetvédelmi és Természetvédelmi Vegyesbizottság 15. ülésén, Budapesten. Az eseményen Magyarország és Szlovákia környezetvédelemért felelős államtitkárainak vezetésével egyeztettek a két ország környezetvédelmi és természetvédelmi kapcsolatainak további erősítéséről, emellett szóba kerültek az EU-tagsággal összefüggő feladatok, a határtérségi együttműködés fejlesztése és a környezetbiztonság fokozása is. Hosszú közös határ köti össze Magyarországot és Szlovákiát, ami mindenek előtt az együttműködés lehetőségét rejti magában - jelentette ki az ülésen V. Németh Zsolt. A Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért felelős államtitkára utalt arra, hogy a két ország számos nemzetközi fórumon működik együtt eredményesen természetvédelmi kérdésekben is. V. Németh Zsolt az ülésen elmondta: az általa vezetett államtitkárság markánsan képviseli a környezetügyet, az agrárfejlesztés és a hungarikum pedig hatékonyan kiegészítik ezt a területet. Az államtitkár utalt a Vidékfejlesztési Programban, a Tanyaprogramban, vagy az agrár-környezetgazdálkodás területén rejlő lehetőségekre. Nincs különösebb ütközési pont környezetvédelmi kérdésekben a két ország között - ezt már Szlovákia környezetügyért felelős államtitkára jelentette ki a vegyesbizottság ülésén. Vojtech Ferencz hozzátette: az ülésen tágabb értelemben is megvizsgálják az aktuális kérdéseket, ezért a belügyi, a környezet-egészségügyi és a közlekedési ágazat képviselői is részt vesznek a vegyesbizottság munkájában. Az ülésen olyan kérdésekben egyeztettek, mint a környezeti elemek védelme, a természet- és tájvédelem, a hulladékgazdálkodás, a környezeti hatásvizsgálatok, a környezetbiztonság, a kármentesítés, a környezetegészségügy, vagy a határtérségi területi tervezés. Mindkét fél kiemelten fontosnak tartja, hogy mindent megtegyen a levegő- és a vízszennyezés visszaszorítása, valamint a természetben történő károkozások csökkentése érdekében. Megállapodtak abban is, hogy mindkét ország folytatja a határtérségi levegő monitoring hálózat működtetését, valamint a határ menti régiók környezet-egészségügyi állapotfelmérését. Az ülésen kiemelt információcsere zajlott a kisméretű részecske-szennyezés problémájáról, a kárelhárítási és katasztrófa-megelőzési tapasztalatokról. A vegyesbizottság ezúttal is nagy hangsúlyt fektetett a határon átnyúló közös projektekre, ennek keretében szó esett az Aggteleki- és a Szlovák-karszt idén 20 éve világörökséggé nyilvánított barlangjainak védelméről is.
Putyin propagandistái Szlovákiába látogatnak
http://nol.hu/kulfold/putyin-propagandistai-erkeznek-szlovakiaba-1520129
Nehéz helyzetbe manőverezte magát a magyar kormányfő
Mintha diszlexiás lenne / Magyarország Oroszország érdekeit segíti elő?
http://nol.hu/kulfold/putyin-meg-az-uveges-tot-1517755
Orbán csak bólogatott Putyinnak
http://nepszava.hu/cikk/1048735-orban-csak-bologatott-putyinnak
Képgaléria: http://nepszava.hu/cikk/1048676-vlagyimir-putyin-budapesten---kepgaleria
Orbán egyetlen szóval sem bírált
http://nol.hu/belfold/orban-egyetlen-szoval-sem-biralt-1516835
Orosz zászló leng a magyar parlamenten
http://444.hu/2015/02/17/itt-a-putyin-mutatjuk/
Putyin Budapesten tárgyal
http://index.hu/belfold/2015/02/17/putyin_budapesten/
Embert fotóztál? Most meglakolsz!
http://444.hu/2015/02/16/embert-fotoztal-most-meglakolsz/
Besztercebányai rendőrök Nógrád Megyében
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/szervezeti-hirek/besztercebanyai-rendorok-latogatasa
Kifizetetlen eurómilliókat kérnek számon Nagy-Britannián a szlovákok
http://inforadio.hu/hirek/kulfold/hir-703584
80 ezer forintos minimál-nyugdíj Szlovákiában
http://www.penzcentrum.hu/nyugdij/80_ezer_forintos_minimal_nyugdijat_vezetnek_be_juliustol_szlovakiaban.1043705.html
Soltész Miklós államtitkár Piliscsabán
Több pénzt ad a kormány a civileknek
http://mandiner.hu/cikk/20150218_ketmilliarddal_tobb_jut_iden_a_civileknek
Kürtös - Pilisszentlászlói Hírmondó / Trubnik
https://www.facebook.com/oslovma/posts/742895279142784
Önkormányzati támogatást nélkülöző, cenzúramentes havilap
2015. március: www.oslovma.hu/XXX/Kurt5Mar.pdf
Júniustól újra vonat jár Esztergomból Budapestre
A menetidő 90-ről 60 percre rövidül
http://ujszo.com/online/regio/2015/03/21/juniustol-ujra-vonat-jar-esztergombol-budapestre-fb
Közös utakon - A pilisi szlovákok hagyományos túrája
www.oslovma.hu/XXX/PilT15Hu.doc
Közös utakon a barátság elmélyítése jegyében
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/aktuality/151-aktuality3-aktuality3/1284-vii-peia-tura-pilianov-spolonmi-chodnikmi
2015. május 17. (vasárnap)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/742636752501970/?type=1
Nemzetiségi fánkfesztivál Pilisszentkereszten
2015. február 14. - (mti)
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.722796434486002.1073741938.147596498672668&type=1
A többségében szlovák nemzetiségűek lakta Pilisszentkereszten nyolcadik alkalommal tartották meg 2015. február 14-én a Pilisi Kavalkád Fánkfesztivált, amelyre sokan érkeztek határon innen és túlról egyaránt. Az egész napos télbúcsúztató mulatság fő attrakciója a hagyományos fánksütő verseny volt - mondta el Demjén Márta a helyi szlovák önkormányzat elnöke, a rendezvény fő szervezője az MTI-nek. A különböző ízesítésű - barackos, szilvás, áfonyás, csokoládés - fánkot zsűri bírálta el. Gyerekek és felnőttek számára külön rendeztek fánkevő versenyt is. A hagyományok ápolását célzó programsorozat délelőtt a helyi katolikus templomban szlovák nyelvű szentmisével vette kezdetét. A mise után vidám menettel indult a vigasság: a szokásoknak megfelelően egy maga mögött rudat húzó lovas szekér baktatott át a falun, a rúd végén vízszintes helyzetben kocsikerék forgott, amelyen népviseletbe öltözött, táncos párt jelképező női és férfi bábu volt látható. A szomszédos településekről és a határon túlról érkező szlovák, német és magyar néptáncegyüttesek fellépésével színesített programok a Pilisi Szlovákok Központja előtt zajlottak, este farsangi bálon mulathatott a publikum.
Nem, Szentkereszten nincsenek szlovák szélsőségesek!
http://www.kemma.hu/komarom-esztergom/kozelet/nem-szentkereszten-nincsenek-szlovak-szelsosegesek-598083
2015. február 24. - (B. G. - kemma.hu)
Van, hogy nem annyira egy konkrét ügy, hanem annak üzenete az, ami igazán fontos. A pilisszentkereszti fánkfesztivál előzménye, háttere mindenképpen ilyen. Az országos médiumok egynémelyike etnikai villongást emlegetett a február 14-ei, pilisszentkereszti fánkfesztivállal kapcsolatban. Az eset talán azért kapott a megérdemeltnél (alighanem) lényegesen nagyobb sajtóvisszhangot, mert az országban egyedüliként a településen csekély többségben vannak - legalábbis a 2001-es népszámlálási adatok alapján - a magukat szlováknak vallók. Az évek óta nagy népszerűségnek örvendő rendezvényről itt-ott megjelent: az kis híján meghiúsult, mert a programok közt szerepelt a magyar koronázási ékszerek másolatainak kiállítása. Állítólag akadtak szlovákok, akiknek ez a tény, míg néhány magyarnak a megtekintés helyszínéül szolgáló templom - pontosabban a szlovák nyelvű mise - nem nyerte el a tetszését.
Az igazságkeresést a település polgármesterének megkérdezése nyitotta. Peller Márton udvariasan, ámde határozottan utasította el megkeresésünket, és Demjén Mártához irányított bennünket. A „családi programokkal tarkított, télbúcsúztató és farsangi népszokásokat felelevenítő” fesztivál főszervezője - egyben a helyi szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke - érthető óvatossággal nyilatkozott. Többször utalt rá: csúsztatásokkal teli cikkek tucatjai íródtak már a témában. Az egyik ezek közül abból a téves feltevésből indul ki - mint mondja -, hogy a rendezvény majdnem elmaradt.
- Szó sem volt arról, hogy ne tartanánk meg. A kiállítást pedig azért vettük ki a programok közül, mert „egy baráti tanács érkezett” telefonon, hogy azt néhányan politikai támadásra használnák - számolt be róla Demjén Márta. Az elnök ennél többet nem szeretett volna mondani, bár abbéli véleményének azért hangot adott, hogy valaki a fenti információt felhasználva lavinát indított el. - De kinek az érdeke? - állhat itt az örök érvényű kérdés. Demjén Márta nem bocsátkozik találgatásokba, ő csupán „a korona tiszteletére kér mindenkit”, no meg a feszültségkeltés mellőzésére.
Talán nem elhanyagolandó: jóllehet sokan hiányolták a kiállítást, a fesztivál - többek egybehangzó véleménye szerint - kiválóan sikerült. Túlzás volna azt állítani, hogy a forgatókönyvek száma végtelen, elvégre melyik településre ne jutna néhány bajkeverő. Mindenesetre annak az esélye, hogy Magyarország határain belül, heves szlovák nacionalista érzelmei okán az említett nemzetiség több tagja ne lenne képes megbékélni a magyar államiság, a királyság jelképeivel, leginkább a nullához konvergál.
Az északi határainkon túl élő magyaroknak ellenben - jó néhányszor bebizonyosodott már - számolniuk kell ilyesmivel. Szélsőségesekből és provokátorokból persze itthon sincs hiány. A mélymagyarok előszeretettel öltik fel „idősebb vagyok, mint Szlovákia” feliratú pólójukat - aligha a megbékélés és a tisztelet szándékától vezérelve.
Megyénk szlovákok lakta falvaiban - az összlakossághoz mért arányokat tekintve Kesztölc és Piliscsév a leginkább érintett - a nemzetiségek közti kapcsolat példás, törésvonalaknak nincs nyomuk. A fenti településeken élők közül sokan kettős identitásúnak vallják magukat. Kultúrájukra, hagyományaikra, nyelvükre értékként tekintenek, megbecsülik és ápolják azokat. Úgy vélik: a szlovák- és a magyarságtudat kéz a kézben járnak, és nemhogy gyengítik, erősítik egymást. Aggódni tágabb és szűkebb hazánkban nem elsősorban a népek közti konfliktusok, hanem a nemzetiségek „feloldódása” miatt kell. A betelepedések, valamint az erőteljes asszimiláció a falvak, városok lokálpatriótáinak, hagyományőrzőinek megfeszített munkája ellenére is az egynyelvűség térnyerését és a kulturális sokszínűség tovatűnésének veszélyeit hordozzák.
Imro-Komment:
Etnikai villongásról és nacionalistákról írni, illetve beszélni a szentkereszti fánkfesztivállal kapcsolatban hülyeség és felelőtlenség. Ilyesmiről valójában szó sem volt, max. 1 vitatható, nem igazán szerencsés 5letről, amit kb. így kellett volna lereagálni: - A koronázási ékszereket tényleg jobb lesz pl. augusztus 20-ára vagy egy „magyar-szlovák közös múlt” konferenciára, a fánkfesztiválra nem igazán illene/k/. Az újságíró kolléga pedig jobban megválogathatná informátorait, ugyanis rendesen megvezették…
Koronaékszerek nélkül
Etnikai villongás a pilisszentkereszti Fánkfesztiválon
Váratlan indulatok - Miért akadnak ki egyesek azon, hogy a boltban van, aki szlovákul beszél - „Az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő”
http://index.hu/kulfold/2015/02/18/ket_tuz_kozott_a_pilisszentkereszti_fankfesztival/
2015. február 18. - (Halmos Máté - index.hu)
DJ Verbanitsot és a szlovák Bocellit is meghívták, végül mégis majdnem elmaradt a tavaszváró Pilisi Kavalkád. A szlovákul miséző templomban állították volna ki a magyar koronázási ékszerek másolatait. Lelkes résztvevő olvasónk szerint egyes szlovákoknak a magyar jelképek nem tetszenek, a magyarok a szlovák nyelvű misével nem békéltek meg. A Fánkfesztivált végül megtartották, de koronaékszerek nélkül. A pilisszentkereszti Fánkfesztivál váratlan indulatokat szított: egy a rendezvényért aggódó, lelkes résztvevő olvasónk azt állítja, azért maradt el a magyar koronázási ékszerek másolatainak kiállítása, mert egyeseknek nem tetszett, hogy szlovákul miséztek volna a kiállítás helyéül szolgáló templomban. Állítólag mások azt nehezményezték, hogy a szlovákok lakta faluba elviszik az ékszereket. A rendezvény főszervezője megerősítette, hogy végül le kellett mondania a koronaékszer-kiállítást, de a Fánkfesztivált megrendezték, és továbbra sem tesz le arról, hogy az ékszermásolatokat is elhozza a községbe. „Az egyre népszerűbb fesztivál az idén kis híján meghiúsult” - írta olvasónk, aki nem falubeli, de visszatérő résztvevő. A téma érzékenysége miatt névtelenségéhez ragaszkodott. Nagy kár lett volna, ha végül elmarad: a több ezer különböző ízesítésű fánkot szakértő zsűrivel elbíráltató fánksütő verseny mellett a plakát szerint fellépett Maros Bongo (a szlovák Bocelli) és DJ Verbanits is, sőt, még Dolly Roll Show is volt. A kicsiket fánkevő versennyel, a nagyokat Börtönmúzeum-kiállítással várták, a BIA TV élőben közvetített a helyszínről.
Botrány a Szlovák Házban
A pilisszentkereszti Fánkfesztivált február 14-én nyolcadszor rendezték meg, azzal a csavarral, hogy idén „a magyar koronázási ékszerek másolatát, mint szakrális tárgyakat” is kiállították volna a templomban. A programot a szlovák önkormányzat vezetője szervezte. Pilisszentkereszt ugyanis az ország egyetlen olyan települése, ahol a szlovákok többséget alkotnak, a lakosság 54 százaléka vallja magát szlováknak. Pilisszentkereszt (szlovákul Mlynky, azaz malmocskák) Pest megye Szentendrei járásában fekszik. Mivel Dobogókő a község része, népszerű kirándulóhely amellett, hogy váratlan diplomáciai botrányok helyszíne. 2008-ban az verte ki a biztosítékot, hogy a helyi a képviselő-testület a szlovák kisebbségi önkormányzat irodáját átköltöztette a Szlovák Házból a szlovák iskolába. Végül 2008-ban döntött úgy a Miniszterelnöki Hivatal és az Országos Szlovák Önkormányzat, hogy felépítik a Pilisi Szlovákok Központját - ezt a magyar és a szlovák kormány is támogatta, 2012. október 2-án Orbán Viktor és Robert Fico közösen adta át.
Pilisi Kavalkád
Alig telt el két és fél év, és máris újra felborzolta a kedélyeket a hivatalosan Pilisi Kavalkád - Fánkfesztivál nevű „egész napos, családi programokkal tarkított, télbúcsúztató és farsangi népszokásokat felelevenítő” rendezvény. Úgy tudjuk, a koronázási ékszerek másolatának kiállítása ellen egyes szlovákok a magyar királyságra való utalás miatt tiltakoztak, a magyarok a szlovák nyelvű mise miatt. (Arra, hogy a helyi szlovákok tiltakoztak volna, nem találtunk utalást - valószínűleg szlovákiai nacionalista megszólalásokról lehet szó.) Olvasónk szerint a fesztivál főszervezőjét - aki egyben a helyi szlovák önkormányzat vezetője - személyesen és telefonon „folyamatosan zaklatták″, megpróbálták rávenni, hogy álljon el a tervtől. „A főszervezőben ezek hatására komolyan felmerült, hogy az egész rendezvényt lemondja, de az előkészületek már olyan szinten álltak, hogy végül is csak a koronázási ékszerek kiállításától tekintett el annak érdekében, hogy a sokak által várt, népszerű esemény az idén se maradjon el” - írta, hozzátéve: szerinte a faluba betelepült nem szlovák nemzetiségű lakók nem tisztelik kellően a hagyományokat. Azt sem érti például, miért akadnak ki egyesek azon, hogy a boltban van, aki szlovákul beszél. „Pedig hatalmas, az egész falunak egy kitüntetés, ha a magyar koronázási ékszerek másolatát egy napra odaviszik” - mondta. (Mellékszál: olyan település is van Magyarországon, ami nem érte be holmi kölcsönkért másolattal, Sátoraljaújhelyen gigantikus Szent Korona-teteje van a Trianon-kálvária tetejénél, egyben a nyári bobhoz vezető lanovka tövénél elhelyezkedő kápolnának.)
Nincs vele bajuk
Az Index úgy tudja, a településen több mint 10 éve tartanak heti többször szlovák nyelvű misét. „A templomba járók 95 százaléka szlovák néni, bácsi, akik más nyelven nem is nagyon értenék, közülük biztos nem problémázott ezen most sem senki, ráadásul nekik a magyar koronázási ékszerekkel sincs az égvilágon semmi bajuk″ - tudtuk meg egy a helyi viszonyokat elsőkézből ismerő szakembertől. A fánkügyben Demjén Mártát, a Fánkfesztivál főszervezőjét is megkerestük, aki a helyi szlovák önkormányzat vezetője is. Ő azzal hárította el megkeresésünket, hogy a koronára való tekintettel nem szeretné boncolgatni a kérdést. Annyit azért elmondott, még idén meg fogja szervezni, hogy eljussanak a koronázási ékszerek másolatai a községbe. „Az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő” - idézte István király intelmeit búcsúzóul.
Plusznyelv alkalom szerint
A pilisszentkereszti szlovákok életvitelükben asszimilálódtak
A pilisszentkeresztiek a magyarországi szlovákokhoz hasonlóan életvitelükben a többségi társadalomhoz asszimilálódtak. Magyar nemzeti identitásuk, magyar nemzeti érzéseik is vannak. Magyarország a hazájuk, a hétköznapokban többségükben magyarul beszélnek, miközben kötődnek a szlovák hagyományokhoz, kultúrához és nyelvhez is. A mindennapi élet rutinjai már a magyarsághoz kapcsolják őket, s a hétköznapokban semmiben sem különböznek a többségi társadalom tagjaitól - írja a helyi szlovák közösségről Szabó Orsolya. Plusznyelv alkalom szerint című tanulmánya a Napútban jelent meg, online itt olvasható:
http://www.napkut.hu/naput_2007/2007_07/020.htm
Csabacsűd - Amikor a falak is zengnek
http://www.newjsag.hu/2015/02/26/amikor-a-falak-is-zengnek/
XXIV. Nemzetiségi Vezetők Országos Találkozója
http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=10098
Békéscsaba, 2015. február 13-14-15.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.722435787855400.1073741937.147596498672668&type=1
Békéscsaba - Az I. világháborúra emlékeztek a Szlovák Kultúra Házában
http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=10142
Megjelent a Čabiansky kalendár
2015. március 10. - (Vándor Andrea - csabaimerleg.hu)
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.737245203041125.1073741940.147596498672668&type=1
A Čabiansky kalendár 2015-ös számát mutatták be március tizedikén a Szlovák Kultúra Házában. Az idei már az 53. kalendárium, illetve az újrakiadástól számítva a jubileumi 25, amelyet Vladimír Valentík, a bácspetrőci Szlovák Kiadó Kft. Igazgatója és a főszerkesztő Hollerné Racskó Erzsébet mutatták be. A megjelenteket a Čabiansky kalendár felelős kiadója Lászik Mihály, a Csabai Szlovákok Szervezetének elnöke üdvözölte, majd Hollerné Racskó Erzsébet emlékezett a 2014-es előkészítő munkára, a szerkesztői elvekre. Kiemelte a múlt és az elődök tiszteletét, a dél-alföldi szlovákság jelenének történéseit összegző kalendár jelentőségét, amelyben már a következő generáció tagjai is helyet kaptak. A kutatóintézet felhívására a gimnazisták számos tanulmánnyal jelentkeztek. Brhlik Eszter, a szlovák gimnázium tanulója az Országos Szlovák Önkormányzat a tehetséggondozó programját ismerteti tanulmányában. Az előszót Lászik Mihály írta. A hagyományos naptári rész mellett számos tanulmányt, cikket, esszét, verseket találunk a fotókkal gazdagon illusztrált, szép, impozáns kivitelű, 200 oldalas kiadványban, amely 500 példányban látott napvilágot a Progresszív Nyomda Kft. jóvoltából. Az idei kalendáriumban többek között helyet kapott a nyolcvan esztendős Krupa András néprajzkutató munkássága, Áchim L. András és a szlovákok kapcsolata, Krajcsovics Hajnalka tollából pedig megismerhetjük a 42 éves, de csupán húsz éve bejegyzett civil szervezet, a Csabai Szlovákok Szervezete történetét, szerteágazó tevékenységét, a Szlovák Kultúra Háza fenntartójaként tevékenykedő közösségi munkáját is. A Szlovák Klub agilis tagjai 1973-ban alapították tulajdonképpen a szervezetet, amely a törvényi változásoknak megfelelően változott és érte el mai arculatát. A Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete (MaSzFisz) szintén 25 éves jubileumát ünnepli az idén. A szervezet megalakulásáról, történetéről, tevékenységéről Kiszely András jelenlegi elnök emlékezik meg. Jan Jančovic egy Martin Šaško csabai orgona műhelyéről számol be írásában. Ľudovít Dulai Békéscsaba testvérvárosáról, a szlovákiai Krompachyról közöl érdekes, személyes hangvételű cikket, amelyből az is kiderül, hogy a két településnek már 1913-ban volt kapcsolata… A kiadvány végén - a több évtizedes hagyományoknak megfelelően - a 2014-es év képes krónikáját, jeles eseményeit is megtaláljuk. Vladimír Valentík a Čabiansky kalendár előző főszerkesztői - Tuska Tünde (2006 - 2012) István Anna (2000-2005) Somogyi Józsefné (1992-2000) - munkájáról sem feledkezett meg. A Čabän havilap tavaly megjelent lapszámait Fábián Éva, a Ľudové noviny főszerkesztő-helyettese értékelte. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Štefan Daňo főkonzul is.
Balog Zoltán: Gyarapodnak a hazai nemzetiségek
2015. március 26. - (mti)
http://www.slovaci.hu/index.php/hu/ct-menu-item-5/379-balog-zoltan-gyarapodnak-a-hazai-nemzetisegek
A legutóbbi időszakban nem a megmaradás, hanem a növekedés a fő téma a hazai nemzetségekkel kapcsolatban - hangsúlyozta Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere az Országgyűlés nemzetiségi bizottságának 2015. március 26-i ülésén. A bizottság egyhangú szavazatával elfogadott éves beszámolójában a kormánytag arról beszélt: a kettős identitás vállalásának lehetőségével a korábbinál negyven százalékkal többen vallották magukat nemzetiséginek, jelentősen bővülő forrásokból a korábbinál több intézményt tarthatnak fenn a nemzetiségi képviseletek. Balog Zoltán szólt arról is: a Nemzeti Együttműködési Alap forrásai is megnyíltak a nemzetiségi pályázók előtt, akiket 441 millió forintos keret segít az intézményfejlesztési pályázatok önrészének előteremtésében, mivel az intézmény-felújítási keret felosztására rendelt keret e célra is fordítható. Kérdésre válaszolva a miniszter elmondta: ősszel kerülhet a parlament elé a nemzetiségi törvény módosítása, amelyben változtatni kívánnak az önkormányzatok működésének szabályain, valamint az egyes szintek működésének összehangolásán, valamint az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseken. Balog Zoltán megjegyezte: az előterjesztésbe nem kerül majd olyasmi, amit előzőleg ne vitattak volna meg a nemzetiségek képviselőivel.
Kezdődik a nyári időszámítás
Március 29-én megkezdődik a nyári időszámítás: hajnali 2-kor 3 órára kell az órákat átállítani.
http://veol.hu/hirek/kezdodik-a-nyari-idoszamitas-1688084
https://www.facebook.com/oslovma/posts/746282638804048
Párnacsata Budapesten
Párnacsata a nemzetközi párnacsata napon a fővárosi Hősök terén 2015. április 4-én. - Fotó: Balogh Zoltán (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/749693665129612
Békamentés Nógrád megyében
Önkéntes békamentők Nógrád megyében (Hont közelében) a 2-es számú főút mellett felállított terelőkerítés mentén. - Minden tavasszal a föld alatti telelőhelyükről előbújó békák nagy csapatokban indultak szaporodóhelyükre, az Ipoly ártere felé. A természetvédők a vándorlási útvonalat keresztező nagyforgalmú főút mentén terelőkerítést állítottak a békák összegyűjtésére, hogy a tömeges gázolástól megóvják őket. - Fotó: Komka Péter (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/743338685765110
Csorvás - Virágzik a fokozottan védett erdélyi hérics
Virágzó erdélyi hérics (Adonis x hybrida) a Körös-Maros Nemzeti Park területén, Csorvás határában 2015. március 22-én. A magyarországi flóra egyik leginkább veszélyeztetett, fokozottan védett faja csak a csorvási pusztán fordul elő. - Fotó: Rosta Tibor (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/743336142432031
Naplemente Baktalórántházánál
Naplemente Baktalórántháza határában 2015. március 18-án. - Fotó: Balázs Attila (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/741641309268181/?type=1
Sarki fény
Sarki fény (aurora borealis) a dobogókői kilátóból és Salgótarján közeléből fotózva. - Fotó: Mohai Balázs és Komka Péter (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/741641755934803
Virágzik a kökörcsin Salgótarján közelében
Fekete kökörcsin (Pulsatilla nigricans) virágzik a Boszorkánykő (Kis-Salgó) sziklái között, Salgótarján közelében 2015. március 18-án. A Magyarországon védettséget élvező gyógynövény eszmei értéke 5000 forint. - Fotó: Komka Péter (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/741641212601524
Tavaszias idő Békés megyében / Virágzik a mogyoró
Ibolya nyílik a tavaszias időben Békés megyében. / Virágzik a nyírfafélékhez tartozó lombcserje, a mogyoró (Corylus avellana) - Fotó: Rosta Tibor (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/735993993166246
Tóbiás József Békéscsabán
A Magyar Szocialista Párt elnöke találkozott a szlovák főkonzullal, Štefan Daňoval is, akivel a nemzetiségi kultúra-, hagyományápolás, és főként az oktatás, és a nyelvoktatás kérdései merültek fel a tárgyaláson.
http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=10252
Új épületbe költözik a Szlovák Rádió és Televízió
http://www.bumm.sk/belfold/2015/02/14/uj-epuletbe-koltozik-a-szlovak-radio-es-televizio-rtvs
Mohácsi busójárás
https://www.facebook.com/oslovma/posts/723175967781382
Szlovákia - Jobban bízik a lakosság az uniós intézményekben, mint a szlovákokban
http://veol.hu/kulfold/szlovakia-jobban-bizik-a-lakossag-az-unios-intezmenyekben-mint-a-szlovakokban-1678766
Szlovák lap: Rekordot döntött a rendkívüli katonai szolgálatot elutasítók száma
http://www.hirado.hu/2015/02/12/szlovak-lap-rekordot-dontott-a-rendkivuli-katonai-szolgalatot-elutasitok-szama/
Feltámadt az SNS
Bő egy év múlva parlamenti választás lesz Szlovákiában, a nagy visszatérő pedig a már szinte teljesen leírt Szlovák Nemzeti Párt (SNS) lehet.
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/02/12/feltamadt-az-sns
Magyarország lecsúszott a sajtószabadság-ranglistán
http://www.bumm.sk/kulfold/2015/02/12/magyarorszag-lecsuszott-a-sajtoszabadsag-ranglistan
Állam- és kormányfők meneteltek Kijevben: Orbánt nem hívták meg, Kiska ott volt
http://www.bumm.sk/kulfold/2015/02/23/allam-es-kormanyfok-meneteltek-kijevben-orbant-nem-hivtak-meg-kiska-ott-volt
Dzurinda lesz Porosenko támasza
http://www.stop.hu/kulfold/dzurinda-lesz-porosenko-tamasza/1313522/
Kiska 1968-ra emlékeztette Lavrovot
Beolvasott az orosz külügyminiszternek
http://www.bumm.sk/belfold/2015/04/04/kiska-beolvasott-az-orosz-kulugyminiszternek
Lajčák: Az ukrán válságot csak Oroszországgal együtt lehet megoldani
http://www.bumm.sk/belfold/2015/04/04/lajcak-az-ukran-valsagot-csak-oroszorszaggal-egyutt-lehet-megoldani
Megvan a megállapodás az ukrajnai tűzszünetről
http://nol.hu/kulfold/porosenkonak-nincsenek-jo-hirei-1515627
Fehér port küldtek a Maticának
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/02/12/feher-port-kuldtek-a-maticanak
A nyolcadik próbálkozás
Szlovákiai népszavazás - A lakosság kétharmada ignorálta a püspökök pásztorlevelét, és nemet mondott a politikusok sunyi viselkedésére is.
http://nol.hu/velemeny/a-nyolcadik-probalkozas-1515283
Inkább a hazait veszik a szlovákok
http://inforadio.hu/hirek/tudositoink/hir-702396
Puha revizionista politika?
A határon túli magyarok többsége azonban nem támogatja az agresszív autonómia-törekvéseket, mert érti, hogy ők lennének az irredentizmus első áldozatai. Inkább olyan mozgalmak mellé állnak, amelyek a békés együttműködésen dolgoznak a magyar kisebbségek és a román, szerb és szlovák politikai erők között.
http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&cid=184351
Lemondott a Simicska-médiabirodalom teljes vezetése
„Kurvára meglepetésként ért / Bemegyek, és kivágok mindenkit! / Totális lesz a médiaháború” - Lefagytak az újságírók - Ez nem a pénzről szól - Korábban is előkerültek a lelkiismereti okok
http://index.hu/kultur/media/2015/02/06/lemondott_a_simicska-medibirodalom_teljes_vezetese/
Göncz Árpád 93 éves
http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=10058
Óbuda - Együttműködési megállapodást írtak alá a Német, a Lengyel és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatok elnökei
http://3.kerulet.ittlakunk.hu/hivatalok/150210/egyuttmukodesi-megallapodast-irtak-ala-nemet-lengyel-es-szlovak-nemzetisegi
Fico: Szlovákiában nem tűrjük az antiszemitizmust
http://www.bumm.sk/belfold/2015/02/10/fico-szlovakiaban-nem-turjuk-az-antiszemitizmust
A Selye János Gimnázium diákjainak harmada anyaországbeli intézményt választ
http://www.bumm.sk/regio/2015/02/10/a-selye-gimnazium-diakjainak-harmada-anyaorszagbeli-intezmenyt-valaszt
Szlovák szakember a magyar női kosarasok kapitánya
http://vs.hu/sport/osszes/hivatalosan-is-szlovak-a-magyar-noi-kosarasok-kapitanya-0210#!s0
Erzsébet királyné hasonmását keresik
A Szlovák Nemzeti Múzeum Betléri Múzeuma érdekes felhívást tett közzé
http://rozsnyovidek.sk/2015/02/04/erzsebet-kiralyne-hasonmasat-keresik/
Európa legnagyobb illegális cigigyára működött Vecsésen
http://index.hu/gazdasag/2015/02/10/illegalis_cigarettagyar/
Utolsó helyen
Amíg Norvégiában ezer lakosra vetítve 6,4 lakás épült tavaly, addig az európai rangsor végén álló Spanyolországban és Magyarországon 1 lakás a fajlagos mutató.
http://www.napi.hu/nemzetkozi_vallalatok/ezen_a_listan_is_utolso_helyen_all_magyarorszag.593280.html
Belvíz áll a szántóföldeken Békéscsaba közelében
https://www.facebook.com/oslovma/posts/721302357968743
Márciusban indul a magyar-szlovák vezeték tesztüzeme
http://www.vg.hu/vallalatok/energia/marciusban-indul-a-szlovak-vezetek-tesztuzeme-444865
Fico és Orbán átadták a Barátság I. olajvezetéket
http://www.bumm.sk/gazdasag/2015/02/09/fico-es-orban-atadtak-a-baratsag-i-olajvezeteket
Ünnepség a Barátság I. kőolajvezeték felújítása alkalmából
Orbán Viktor miniszterelnök és Robert Fico szlovák kormányfő érkezik a Barátság I. kőolajvezeték felújítása alkalmából rendezett ünnepségre a Transpetrol helyi átemelő állomásán a szlovákiai Kistompa közelében 2015. február 9-én. - Fotó: Komka Péter (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/720315821400730/?type=1
Még korlátozzák az erdőlátogatást a Börzsönyben
A Börzsönyben folyamatosan dolgoznak a decemberi ónos eső okozta károk elhárításán és az utak felszabadításán, de továbbra is korlátozzák az erdőlátogatást; ugyanakkor vannak már járható utak. - Fotó: Mohai Balázs (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/727043937394585
Andrej Kiska köztársasági elnök a népszavazásról
Családokat, barátokat, otthonokat, munkahelyeket, templomokat osztott meg…
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/02/09/kiska-a-nepszavazasrol
Siker!
Egyértelmű, hogy kudarc…
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2015/02/09/siker
Kis szlovákiai (magyar) homofóbia és egyéb ferde hajlamok
http://www.parameter.sk/rovat/paravelemeny/2015/02/08/nepszavazas-kis-szlovakiai-magyar-homofobia-es-egyeb-ferde-hajlamok
Így jár, aki homofób népszavazást tart
http://www.nlcafe.hu/ezvan/20150209/nepszavazas-szlovakia-azonos-nemu-parok-eutanazia-szexualis-felvilagositas/
A nihil hasznossága
Szlovákia eddigi legfeleslegesebb és legveszélyesebb népszavazása…
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2015/02/09/a-nihil-hasznossaga
„Az európaiság és a tolerancia győzött Szlovákiában”
http://www.mon.hu/mlp-az-europaisag-es-a-tolerancia-gyozott-szlovakiaban/2758617
Egymásnak ellentmondó értékelések a szlovák népszavazásról
http://inforadio.hu/hirek/kulfold/hir-701856
Tökön lőve - a matek a hibás?
http://www.parameter.sk/rovat/paravelemeny/2015/02/08/nepszavazas-tokon-love-matek-hibas
Érvénytelen lett a szlovákiai népszavazás a család védelméről
http://mandiner.hu/cikk/20150208_ervenytelen_lett_a_szlovakiai_nepszavazas_a_csalad_vedelmerol
Az Amnesty International üdvözli a sikertelen népszavazás eredményét
http://www.bumm.sk/belfold/2015/02/08/az-amnesty-international-udvozli-a-sikertelen-nepszavazas-eredmenyet
Semjén: Szlovák tanúbizonyság a normalitásról
http://www.bumm.sk/kulfold/2015/02/08/semjen-szlovak-tanubizonysag-a-normalitasrol
Botrányosan alacsony részvételi arány
http://www.parameter.sk/rovat/belfold/2015/02/08/nepszavazas-botranyosan-alacsony-reszveteli-arany-ime-reszletes-eredmenyek
Bomba érv a roma önkormányzattól a több százmilliós irodára
http://index.hu/belfold/2015/02/24/bomba_erv_a_roma_onkormanyzattol_a_tobb_szazmillios_irodara/
Balog Zoltán Lázár Jánost ugratja
(Nem) LESZ vizsgálat
http://index.hu/belfold/2015/02/26/balog_zoltan_lazar_janos_oro_emmi/
Az Országos Roma Önkormányzat több képviselője rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezi
2015. február 6. - (mti)
Rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezi az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) több képviselője a Híd a munka világába programmal kapcsolatban tett, visszaélésekről szóló állítások miatt - közölte Dancs Mihály, a Roma Polgárjogi Mozgalom képviselője pénteken az MTI-vel. Elmondta, kezdeményezték, hogy hétfőre hívják össze a rendkívüli közgyűlést. Szavai szerint Hadházy Ákos, az LMP antikorrupciós szakszóvivője által elmondottak egyértelművé teszik, hogy a testület tagjainak tárgyalnia kell az ügyet. Vizsgálóbizottságot kell felállítani, amely kivizsgálja, hogy valóban történtek-e visszaélések - mondta Dancs Mihály. Az ORÖ „nagyon komoly vádat kapott”, ezt ki kell vizsgálni - szögezte le, hozzátéve: nem lehet százezer forintos székekben ülni, miközben sok százezer cigány éhezik, nélkülözik. Dancs Mihály szólt arról is, hogy nagy „homály” fedi az ügyet. Az előző ORÖ-elnök, Farkas Flórián fideszes országgyűlési képviselő közvetlen munkatársai sem tudnak semmiről - mondta. Az ellenzéki kisebbségi önkormányzati képviselő közölte: az ügyben az ügyészséghez is fordulnak. A Roma Sajtóközpont a héten számolt be arról, hogy Dancs Mihály és a Fidesz-szövetséges Lungo Drom elnökségi tagja, Vajda László, az ORÖ alelnöke, valamint a Heves megyei elnök, Lakatos Oszkár az ügyészséghez és az Állami Számvevőszékhez fordul „az ORÖ uniós programja körül a múlt héten kirobbant botrány miatt”. Hadházy Ákos múlt pénteki sajtótájékoztatón beszélt arról, szerinte az ORÖ „a semmire” költött el 300 millió forintot a romák munkavállalását segítő forrásból. Mint kifejtette: a romák és a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását elősegíteni hivatott Híd a munka világába program 5 milliárd forintos keretösszegéből 600 millió segítené a roma kisebbséghez tartozók munkavállalását. A forrásból az ORÖ eddig 300 millió forintot költött el, amelynek felhasználását a politikus aggályosnak, kirívóan korrupciógyanúsnak ítélte - mondta akkor. Az elköltött tételeket sorolva Hadházy Ákos említést tett csaknem 29 millió forintos autóbérlésekről, 31 millió forintos irodabútor-vásárlásról, vagy arról, hogy 31 millió forintot a toborzás módjának meghatározását célzó tanulmányokra fordított az ORÖ, amely a forrás terhére 26 millió forintból a központi irodát is felújíttatta. Az ORÖ még aznap közleményben reagált Hadházy Ákos kijelentéseire. Azt írták, hogy Hadházy Ákos nyilatkozata téves információkon és abból levont hibás következtetéseken alapul. A szóvivő a projekttevékenységek megismerése nélkül „intézett támadást a romák egyik legfontosabb törekvése ellen” - fogalmaztak. Megjegyezték, hogy a program keretében létrejön egy - a közfoglalkoztatás rendszerétől függetlenül működő - a hátrányos helyzetűek által létrehozott és működtetett országos foglalkoztatási szövetkezet, kiépül annak szervezeti és infrastrukturális háttere. „A hazai kutatási eredményekre figyelemmel pedig rögzítendő, hogy a romák által alapított és működtetett foglalkoztatási szövetkezet - a piaci szereplők romafoglalkoztatástól történő elzárkózására figyelemmel - az egyetlen lehetőség a saját felzárkózásukért tenni akaró cigányok számára” - hangsúlyozták.
Berényi Józseffel és Bárdos Gyulával tárgyalt Orbán Viktor
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok/hirek/a-felvideki-magyarok-vezetoivel-targyalt-orban-viktor
Elhunyt Dr. Király Péter
Szomorúan tudatjuk, hogy Dr. Király Péter szlavista nyelvész, a honfoglalás történetének kutatója, az MTA Nyelvtudományi Intézetének egykori igazgatóhelyettese, az ELTE Szláv Tanszékének nyugalmazott tanszék vezetője, az MTA Eötvös Koszorúval kitüntetett doktora, a Bolgár Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, a Magyar-Bolgár Baráti Társaság alapító-elnöke 2015. február 25-én, életének 98. évében elhunyt. Temetése 2015. március 23. napján 13 órakor lesz a Farkasréti temetőben.
Cseh és szlovák filmek a Toldi moziban
http://www.stop.hu/belfold/cseh-es-szlovak-filmek-a-toldi-moziban/1299256/
Cseh és Szlovák Filmkarnevál
http://est.hu/cikk/113252
Budapesti szlovákok farsangi bálja
2015. február 7-én az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban a Fővárosi Szlovák Önkormányzat szervezésében - Zene: a pilisszántói Mosoly Együttes Széplaki József vezetésével - Közreműködők: a pilisszentkereszti Pilis Folklóregyüttes és a Lipa Budapesti Szlovák Folklóregyüttes tagjai
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.720148988084080.1073741936.147596498672668&type=1
A Harmónia Gitár Kvartett koncertje
2015. február 7. - Pilisszántó, Baross-ház - Egyházi zene, rockzene és szántói szlovák népdalok négyszólamú feldolgozásban
https://www.facebook.com/oslovma/posts/720167514748894
Alföldi szlovák tradíció a kortárs magyarországi szlovák szépprózában
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1145-a-magyarorszagi-szlovak-proza-konturjai
https://www.facebook.com/oslovma/posts/727061377392841
Hazai szlovák kortárs írók (szemelvények)
A magyarországi szlovák próza kontúrjai - Részletek hét magyarországi szlovák szerző hét művéből - Pavol Kondač: Útban hazafelé - Michal Hrivnák: Aktkép - Zoltán B. Valkán: Almafa - Ildika Fúziková: Kikötő - Oldřich Kníchal: Tavaszelő - Imrich Fuhl: A gyökerek a föld alatt vannak - Závada Pál: Milota
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/172-magyarul3-magyarul3/1178-hazai-szlovak-kortars-irok-szemelvenyek
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/727064067392572/?type=1
Hogyan tovább magyarországi szlovákok?
http://www.felvidek.ma/kitekinto/magyarorszag/52546-hogyan-tovabb-magyarorszagi-szlovakok
Konferencia ZSM „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/1260-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku
Fotogaléria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.698511353581177.1073741931.147596498672668&;type=1
Külgazdasági és vállalkozásfejlesztési fórum Párkányban
Štúrovo / Párkány - 2015. március 3. - Külgazdasági és vállalkozásfejlesztési fórum a Magyar-Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara (MSZKIK), valamint az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Kft. szervezésében. - Dr. Kupcsok Lajos (MNKH Zrt. vezérigazgató-helyettese): Az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózatának felépítése és szolgáltatásai, különös tekintettel a hazai mikro-, kis- és középvállalkozók exportjára, valamint a befektetés ösztönzésre - Ing. Farkas Iván (Nyitra megyei képviselő): Ister-Granum ITB - Párkány integrált beruházás előkészületei és ennek megyei vonatkozásai - PhD. Lelkes Gábor (régiófejlesztési szakértő): A vállalkozói szektorra vonatkozó operatív programok bemutatása 2014-2020 között - Tóth Attila (Déli-Régió Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója) - PaedDr. Kornélia Slabáková (Párkány alpolgármestere) - Konzultáció pályázati tanácsadók és a Déli Régió Fejlesztési Ügynökség szakembereinek részvételével. - www.oslovma.hu felvételei:
https://www.facebook.com/oslovma/posts/731822240250088
Szlovák gimnáziumok (Békéscsaba - Budapest)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/736873746411604
Mi-Ti-Ők 1985 (archív videó):
https://www.youtube.com/watch?v=gk9GO5Goaxs&feature=youtu.be
A selmecbányai kálvária megmentéséért
18-30 év közötti fiatal vagy? Szeretnél eltölteni néhány kalandos hónapot (6-12) Európa különböző országaiból érkező fiatal önkéntesek társaságában Szlovákiában? Szervezetünk idén is folytatja egy már jól működő projektjét az Európai Önkéntes Szolgálat keretein belül. Önkéntesként részesévé válsz a selmecbányai kálvária megmentését célzó programnak, egy történelmi város levegőjét szívhatod magadba, továbbá különböző kultúrával és turizmussal kapcsolatos tevékenységekbe kapcsolódsz be, melyeknek köszönhetően érdekes és hasznos tapasztalatokkal gazdagodsz. A program fedezi a szállás és biztosítás költségeit, ill. havonta 230 € zsebpénzt biztosít az önkéntes számára. A szlovák nyelv ismerete előnyt jelent, de nem feltétel. A program megkezdésének lehetséges ideje: 2015. május, június, július. Ha további információkra van szükséged, írj a bacik.juro@gmail.com címre vagy hívd a +421 905 360 307-es telefonszámot.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/737946079637704
Áchim L. András mellszobrának koszorúzási ünnepsége
http://www.slovaci.hu/index.php/hu/ct-menu-item-5/375-achim-l-andras-mellszobranak-koszoruzasi-unnepsege
Képgaléria: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.805022466242485.1073741830.735715999839799&type=1
Audio: www.oslovma.hu/XXX/AchimAHR.mp3
http://www.slovaci.hu/index.php/hu/ct-menu-item-5/375-meghivo-achim-l-andras-mellszobranak-koszoruzasi-unnepsegere
Áchim L. András és a szlovákok
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1166-hrivnak-mihaly-achim-l-andras-es-a-szlovakok
„Alföldi származású paraszt, tót gazda vagyok“
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/190-archiv-magyarul-archiv-magyarul/620-alfoldi-szarmazasu-paraszt-tot-gazda-vagyok
Megkoszorúzták Áchim L. András mellszobrát
2015. március 27. - (Vándor Andrea - csabaimerleg.hu)
A Magyar Mezőgazdasági Minisztérium szoborsétányán, a Városligetben álló, Mészáros Attila békéscsabai szobrászművész által készített Áchim mellszobornál Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke és dr. Romány Pál, agrártörténész, az MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottságának tiszteletbeli elnöke köszöntötték a megjelenteket. Molnár M. Eszter, az Áchim L. András Emlékbizottság elnöke Áchim életművének kutatásáról elmondta, hogy az még nem lezárt, ugyanakkor az, amit az agrárpolitikus anno országos szinten felvállalt, ma is jelentős. - Áchim az emberiség mindenkori megélhetési alapjának tartotta a földet, és ismerte az agrárproletárok nyomorúságos életét. A Békés Megyei Közlönyben 1901-ben vetette fel a Magyar Mezőgazdák Országos Segély- és Nyugdíjintézetének felállítását. Szociális érzékenysége ma is példaértékű. Beszédei kirívóan progresszívek voltak. Egy kongresszuson 1905-ben ezt mondta: „Amíg csak élek, a munkálkodó nép javáért fogok küzdeni a milliomosok és latifundiumosok ellen!” Ady nem véletlenül jelentette ki róla, hogy úgy szerette a parasztot, mint senki más… - mondta többek között ünnepi beszédében Molnár M. Eszter. Az Országos Szlovák Önkormányzat által szervezett ünnepséget megtisztelték jelenlétükkel az Áchim leszármazottak, Medvegy Iván és dr. Bóna István, valamint a most megismert csabai születésű Áchim Judit is. A koszorúzási ünnepségen a Csabai Szlovákok Szervezete énekkara, Čabianska ružička működött közre. Az ünnepséget követően a Lipták-villában a tavalyi szoboravatóról szóló dokumentumfilm-vetítésre várták az érdeklődőket, ahol Hrivnák Mihály, a fővárosi XII. kerületi szlovák önkormányzat elnöke volt a házigazda.
Sárisáp - A templom dala
Nyitra Megyei Művelődési Központ, Komárom-Esztergom Megyei Szlovák Önkormányzat, Zoboralja Kultúrájáért Polgári Társulás, OSZÖ Közművelődési Központ Pilisszentkereszti Régió, OSZÖ Szlovák Közművelődési Központ Tatabánya - Bánhida és a Sárisápi Szlovák Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt A TEMPLOM DALA hangversenyre, mely 2015. március 29-én 16 órakor kezdődik a SÁRISÁPI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN. Fellépnek: Berencsi Fidelitas Vegyes Kar, Csitári Menyecskekórus, Zsérei Zoboralja Női Kar és a Sárisápi Szent István Kórus.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/742494492516196/?type=1
Országos Szlovák Önkormányzat - http://www.slovaci.hu/index.php/hu/
Tetszik - oslovma.hu - facebook.com/oslovma

