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A hagyományok megismerését fiatalon kell kezdeni - Cél a nemzetiségek megmaradása - Több mint kétmilliárd forinttal nő a nemzetiségek támogatása jövőre - Szlovák tej az uniós áfa szabályok kijátszásával - Szlovák-magyar gázvezeték - Megosztott külképviseleti együttműködés - Fico szerint Magyarország tiszteletet érdemel a menekültügy kezeléséért - A szlovák-magyar együttlét megéléséről - „Trianon trauma és neurózis egyszerre” - Magyarország sohasem volt multikulturális társadalom?
Imrich Fuhl válogatásában
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2015/Imr15H04.rtf
Tetszik - oslovma.hu - facebook.com/oslovma
Magyarországi Szlovákok Szövetsége: A hagyományok megismerését fiatalon kell kezdeni
2015. augusztus 2. - (mti)
A nemzetiségi hagyományok ápolásába a fiatalokat minél korábban be kell kapcsolni, mert ez a biztosíték arra, hogy valaki felnőttként is az adott közösség aktív tagja legyen - erről a Magyarországi Szlovákok Szövetségének vezetője beszélt az M1 aktuális csatorna vasárnapi műsorában. Egyedné Baránek Ruzsenka a Nógrád megyei Bánki-tónál tartott megyei és országos szlovák nemzetiségi folklórtalálkozón azért is fontosnak mondta a hagyományápolást, köztük a tájházak látogatását, mert a fiatalok így ismerhetik meg, hogyan éltek az őseik. Arra is felhívta a figyelmet, hogy azok, akik szlovák népdalokat énekelnek, nem felejtik el a nyelvüket akkor sem, ha azt a hétköznapokban egyébként keveset használják. A Bánki-tó partján megrendezett nemzetiségi találkozón gasztronómiai különlegességeket mutattak be, néptáncegyüttesek léptek fel, népviseletes felvonulást, kézműves vásárt, valamint egy fotókiállítást is tartottak „300 éve ezeken a tájakon” címmel.
A Mol szlovák leánya is jól teljesített
http://www.napi.hu/nemzetkozi_vallalatok/a_mol_szlovak_leanya_is_jol_teljesitett.601447.html
Csökken a szlovák élelmiszeráfa
http://www.vg.hu/gazdasag/makrogazdasag/csokken-a-szlovak-elelmiszerafa-455010
Román lap: „A budapesti kis-Putyin etnikai bombát élesít”
http://hvg.hu/vilag/20150803_Roman_lap_A_budapesti_kisPutyin_etnikai
Sorozatban hullanak a szlovák fejek a világ egyik legértékesebb szobra miatt
http://nol.hu/kulfold/hullnak-a-fejek-a-poszonyi-kulturalis-miniszteriumban-1555259
Príbeh vzácnej sochy: Predali ju za babku, štát prišiel o milióny
http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/pribeh-vzacnej-sochy-predali-ju-za-babku-stat-prisiel-miliony.html
9 év után újra megnyílt a régi röszkei határátkelőhely
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/9_ev_utan_ujra_megnyilt_a_regi_roszkei_hataratkelohely/2440003/
2800 új munkahelyet hozhatnak Szlovákiába a tervezett beruházások
http://www.bumm.sk/belfold/2015/07/31/2800-uj-munkahelyet-hozhatnak-szlovakiaba-a-tervezett-beruhazasok
Felminősítette Szlovákiát a Standard & Poor's
http://profitline.hu/hircentrum/hir/336826/Felminositette-Szlovakiat-a-Standard-and-Poor%27s
Szlovák árampiaci bevásárlás - A magyaroknak csak többség kell
http://www.portfolio.hu/vallalatok/energia/szlovak_arampiaci_bevasarlas_a_magyaroknak_csak_tobbseg_kell.217688.html
Dráma! Előre rendezte temetését az öngyilkos szlovákiai magyar család
http://www.kiskegyed.hu/aktualis/drama/drama-elore-rendezte-temeteset-az-ongyilkos-magyar-csalad-138445
190 országban Windows 10
http://ujszo.com/online/panorama/2015/07/29/az-egesz-vilagon-elerhetove-valik-a-windows-10
2075-re utolérhetjük Európát!
Az elmúlt húsz év növekedési átlagait a jövőbe vetítve Szlovákia 2030-ra, Lengyelország 2035-re, Csehország 2040-re, míg Magyarország 2075-re érné el az euróövezet akkori egy főre jutó GDP átlagát.
http://mandiner.hu/cikk/20150729_2075_re_utolerhetjuk_europat
Nem is kell a jobbat akarni, elég a többet - Kisebbségi kultúrrák
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2015/07/29/kisebbsegi-kulturrak
Mélypont jellemzi a magyar-szlovák és a magyar-román kapcsolatokat
az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának elnöke szerint
http://www.napigazdasag.hu/cikk/51428/
Lezuhant egy szlovák katonai helikopter, egy katona meghalt
http://index.hu/kulfold/2015/07/28/lezuhant_egy_szlovak_katonai_helikopter_egy_katona_meghalt/
A határon túl is Nemzeti Vágta
http://nepszava.hu/cikk/1064884-a-hataron-tulra-is-vagtat-a-nemzeti-vagta/
A Smer nyerne, bejutna a Híd és az MKP is
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2015/07/27/a_smer_nyerne_bejutna_a_hid_es_az_mkp_is/
Az energiaunióról tanácskoztak a V4-ek regulációs hivatalainak vezetői Pozsonyban
http://magyarhirlap.hu/cikk/31522/V4_Napirenden_az_energiaunio
V4 diákoknak szervez nyári tábort az 1956-os Pesti Srác Alapítvány
http://www.bumm.sk/turmix/2015/08/05/a-visegradi-orszagok-diakjainak-szervez-nyari-tabort-az-1956-os-pesti-srac-alapitvany
Szentlászlóiak a szentendrei nemzetiségi napokon
https://www.facebook.com/oslovma/posts/805038442928467
A Nefelejcs Szentendrei Szlovák Énekegyüttes szentendrei, de a tagok mind Pilisszentlászlóról származnak. A repertoáron magyar és szlovák, illetve mindkét nyelven létező dalok szerepelnek…
http://mno.hu/grund/nemzetisegek-a-kreativ-tartalek-1297191
Hatalmas sikerrel zajlottak a Ister napok
http://www.szentendreihirek.hu/2015/07/hatalmas-sikerrel-zajlottak-a-ister-napok/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/801457646619880
Palóc búcsú Balassagyarmaton
Résztvevők a Szent Anna-napi palóc búcsún tartott misén Balassagyarmaton 2015. július 26-án. - Fotó: Komka Péter (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/801455616620083
Nem akar segíteni a görögökön a szlovákok egy része
http://inforadio.hu/hirek/kulfold/hir-744172
Csökken Szlovákia adóssága
http://magyarhirlap.hu/cikk/31343/Csokken_Szlovakia_adossaga
IV. Béla szobrát Besztercebányán latin, szlovák, magyar és angol felirattal fogják ellátni
http://www.nyest.hu/hirek/magyar-kiralyt-magyar-feliratot-akarnak-besztercebanyan
Szobrot állítanak IV. Béla királynak Besztercebányán
http://www.ma.hu/kulturport.hu/255888/Szobrot_allitanak_IV_Bela_kiralynak_Besztercebanyan
Szlovákiában is elrettentő képek kerülnek a cigarettás dobozokra
http://www.ma.hu/eletmod.hu/255942/Szlovakiaban_is_elrettento_kepek_kerulnek_a_cigarettas_dobozokra
Minket is csúnyán levertek a lengyelek
http://www.origo.hu/gazdasag/20150728-a-lengyelek-csunyan-levertek-minket-is.html
Szlovákia mindent bevet - 523 milliárd forintért épülhet autógyár
http://www.hirek.sk/belfold/20150722095627/Az-uj-autogyar-megszerzese-a-kormanynak-minden-penzt-meger.html
„Nekem Szarvas az igazi hazám”
Mótyán Tibor: A kitüntetés köntösében érkezett a szeretet / A nagy elődök, Tessedik és Melis György után... / Az érzést leghitelesebben a hála adja vissza...
http://www.newjsag.hu/2015/07/28/motyan-tibor-a-kituntetes-kontoseben-erkezett-a-szeretet/
Új díszpolgára van Szarvasnak: Mótyán Tibor
http://www.newjsag.hu/2015/07/24/uj-diszpolgara-van-szarvasnak-motyan-tibor/
Czimbalmosné Molnár Éva: Egymásra vagyunk utalva
http://felvidek.ma/nezopont/velemeny/54970-czimbalmosne-molnar-eva-egymasra-vagyunk-utalva
Komáromban po slovensky?
http://www.bumm.sk/regio/2015/07/22/tilos-lesz-komaromban-magyarul-beszelnie-a-varosi-kepviseloknek
Ősszel kezdődik Malina Hedvig tárgyalása
http://www.napigazdasag.hu/cikk/50810/
Kilépni a párhuzamos érvelésből - interjú Miroslav Michelával
„Módszertani innovációt hajt végre a szlovák nemzeti történetíráson belül,” antinacionalista irányzatként szakít a nemzeti kánonnal...
http://ujkor.hu/content/kilepni-parhuzamos-ervelesbol-interju-miroslav-michelaval
Hőségriadó Budapesten és több megyében
http://www.hirado.hu/2015/07/17/asvanyvizet-osztanak-a-palyaudvarokon-tobb-helyen-parakapukat-allitottak-fel/
Szlovákiában és Magyarországon a legjobb az információkhoz való szabad hozzáférés szabályozása a V4-ek közül
http://www.napigazdasag.hu/cikk/50136/
Elutasította a szlovák oktatásügyi tárca a magyar anyanyelvi órák emelését
http://napigazdasag.hu/cikk/50143/
Idegenek a magyarok Szlovákiában?
http://nol.hu/kulfold/idegenek-a-magyarok-szlovakiaban-1552145
Csellel temették el az állítólagos Petőfit
https://www.facebook.com/oslovma/posts/797490767016568
Ej, mi a sírkő...? / Nem volt elég meggyőző a maradványok eredete
http://index.hu/tudomany/tortenelem/2015/07/17/morvai_petofi_temetes/
Legalább ezren elmentek
http://vs.hu/magazin/osszes/olaszorszagban-mar-hutik-a-teheneket-es-a-serteseket-0717#!s0
Utánajártunk a rejtélyes Petőfi-temetésnek
http://hvg.hu/itthon/20150717_Eltemettek_az_allitolagos_barguzini_Petof
A barguzini Petőfi már hetek óta el van temetve
http://www.origo.hu/kultura/percrolpercre/20150717-petofi-sandor-ujratemetes-csontok-morvai-ferenc.html
Adóvevőt kapott Petőfi
http://nol.hu/belfold/hej-ha-petofi-ezt-lathatna-1552177
Törvénytelenül temethetik újra Petőfi állítólagos csontjait
„Akik még nem tudtátok, most megtudhatjátok…” / „Született 1823-ban Magyarországon, meghalt 1856-ban Szibériában, eltemetve 2015. július 17-én Budapesten” / Negyedszázados csatározás / „Olyan lesz, mint az István, a király, csak jobb” / Petőfi nem a magyar kormányé / Női csontváz? / Miért nem kerülhetett Petőfi Szibériába? / Manipulálták a vizsgálatokat?
http://www.origo.hu/kultura/20150714-petofi-ujratemetes-botrany-csontvaz-holttest-petofi-sandor-irodalom.html
Mégsem temetik újra Petőfi állítólagos maradványait?
http://mno.hu/grund/megsem-temetik-ujra-petofit-1295449
Gépfegyveres szlovák rendőrök ellenőrzik az ukrán határt
http://nol.hu/kulfold/gepfegyveres-szlovak-rendorok-ellenorzik-az-ukran-hatart-1551467
Kétnyelvű, magyar-ukrán és szlovák-ukrán óriásplakátokkal uszít Oroszország ellen Ukrajna
http://www.oroszhirek.hu/index.php/ukran-valsag/4871-ketnyelvu-oriasplakatokkal-uszit-oroszorszag-ellen-ukrajna
Csaknem ezer hagyományőrző a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokon
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1-kultura1/1303-medzinarodne-palacove-hry-vo-vyehrade
2015. július 10-től 12-ig immár 31. alkalommal rendezték meg a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokat, amelyre 9 országból csaknem ezer hagyományőrző érkezett. Illés Gábor szervező elmondta, hogy az 1335-ös visegrádi királytalálkozóra emlékező rendezvény kínálatában a külföldi és magyar zenekarok koncertjei, királyi borudvar, bábjátékok, középkori vásár és lovagi torna mellett idén külön programként solymászbemutató is szerepelt. Különleges programnak számított a mindhárom nap megrendezett királyi menet is, amelyeken csaknem ezer magyar és külföldi hagyományőrző vett részt korabeli források alapján elkészített ruhákban, páncélokban és középkori fegyverzettel felszerelkezve. A rendezvény részeként felállított középkori katonai táborban apródképző tanfolyamot is tartottak a 4 és 14 év közötti gyermekeknek. (mti)
Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország egyik legnagyobb nyári szabadtéri történelmi fesztiválját, a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokat. A 3 napos rendezvény az 1335-ös visegrádi királytalálkozó korszakát idézi fel, gyalogos és lovas lovagi tornával, várostrommal, solymász- és táncbemutatókkal, Európa számos országából és Magyarországról érkező hagyományőrző csapatok fellépésével. A látványos középkori bemutatók és programok mellett a vendégek a hangulatos vásári forgatagban csillapíthatják éhségüket, és a Királyi Borudvarban Magyarország legjobb boraival olthatják szomjukat.
Látványos kiállítás nyílt Betléren
Nézze meg, milyen ruhában gyilkolták meg a világ legszebb uralkodónőjét!
http://nol.hu/mozaik/sissi-kiralyne-kiallitas-a-szlovakiai-betleren-1551337
Ponta szerint sértő Orbán magatartása
http://ujszo.com/online/kulfold/2015/07/28/ponta-szerint-serto-orban-magatartasa
Orbánnak idén a Facebookon sikerült diplomáciai botrányt kavarnia
http://index.hu/belfold/2015/07/26/orban_viktor_tusvanyos_balvanyos_nagy-magyarorszag/
Budapesttől Temesvárig autópályán
Összekapcsolták Magyarországot és Romániát
http://index.hu/gazdasag/2015/07/11/osszekapcsoltak_autopalyan_magyarorszagot_es_romaniat/
Magyarországi szlovák ÍZŐRZŐK
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/795575000541478/?type=1
Tótkomlós: http://www.mo-ka.hu/izorzok/receptek_totkomlos.html
Dunaegyháza: http://www.mo-ka.hu/izorzok/receptek_dunaegyhaza.html
Kisnána: http://www.mo-ka.hu/izorzok/receptek_kisnana.html
Domoszló: http://www.mo-ka.hu/izorzok/receptek_domoszlo.html
Szlovák konyha - Ritka jó szakácskönyv / Nagyszerű receptek - Ízelítő a szlovák nép, és részben a hazai szlovák nemzetiség konyhájának jellegzetességeiből:
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/170-magyarul1-magyarul1/1040-nagyszeru-receptek-ritka-jo-szakacskonyv
A szlovákiai Gömör-Tornai-karszthegység magyarországi nyúlványa
http://magyarhirlap.hu/cikk/30216/A_cseppkobirodalom_csodai
A Magas-Tátra hegycsúcsai
http://www.femcafe.hu/cikkek/vilag/magas-tatra-lengyelorszag-szlovakia-hegyek-utazas-fotok
Mostantól kínai nyelven is elérhetőek a Visegrádi Négyek virtuális városnéző túrái
http://www.objektivhir.hu/display/hir.php?hirid=49685
Nincs személyi? 160 euró!
Nem árt háromszor is ellenőrizni, hogy nálunk van-e személyi okmányunk, ha Magyarországra utazunk.
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/07/27/nincs-szemelyi-160-euro
Készek segíteni a menekülteknek
A Szlovák Katolikus Püspöki Kar és a Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház szerint is segítséget kell nyújtani a bevándorlóknak és a menekülteknek
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2015/07/12/a_katolikusok_es_az_evangelikusok_is_keszek_segiteni_a_menekulteknek/
Ausztriában kritizálják a menekültek elhelyezésről szóló osztrák-szlovák megállapodást
http://www.stop.hu/kulfold/ausztriaban-kritizaljak-a-menekultek-elhelyezesrol-szolo-osztrak-szlovak-megallapodast/1338979/
2060-ra csaknem kétmillióval csökkenhet Magyarország népességszáma
http://www.hirado.hu/2015/07/10/2060-ra-csaknem-ketmillioval-lehetunk-kevesebben/
FIFA-világranglista - Történelmi csúcson a szlovák válogatott
http://www.bumm.sk/sport/2015/07/09/tortenelmi-csucson-a-szlovak-valogatott
Szürreális természetszínház
A cseh Jan Švankmajer furcsaságainak kicsiny tárlata a szlovákiai Danubiana Múzeumban.
http://www.magyarmuzeumok.hu/kiallitas/2606_szurrealis_termeszetszinhaz
Miért segítsenek a görögökön a szegény lettek és szlovákok?
http://valasz.hu/vilag/tenyleg-miert-segitsenek-a-gorogokon-a-szegeny-lettek-es-szlovakok-113936
Reisz András véleménye eltér a közfelfogástól
„Én örültem volna, ha sokkal jobban tudok szlovákul: akkor meteorológus lehetnék akár Pozsonyban.”
http://vasarnap.ujszo.com/2015/07/07/reisz-andrasnak-elege-lett
Lecsapott Magyarországra a vihar
http://index.hu/belfold/2015/07/08/jon_a_vihar/
Szemétszedési akció magyar-szlovák határfolyón, az Ipolyon
http://os.mti.hu/hirek/108730/a_magosfa_kornyezeti_nevelesi_es_okoturisztikai_alapitvany_kozlemenye
Öskü (Eška) - A bakonyi szlovákság legdélibb csoportja
https://www.facebook.com/oslovma/posts/793078724124439
Az ösküiek a hagyomány szerint 1918-19-ben kikiáltották az önálló ’tót’ (=szlovák) köztársaságot, s vámot szedtek az átutazóktól… (In.: mna.unideb.hu)
www.oslovma.hu/XXX/OskuSorH.rtf
A 18. század elején két alkalommal is szlovákokat hívtak a vidékre.
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96sk%C3%BC
Az 1980-as felmérés alapján a lakosság egyharmad része vallotta magát szlováknak.
http://www.osku.hu/civil-szervezetek/forras-nepdalkor/
Öskü, a nyugalom lehetőségekkel teli szigete
https://veol.hu/osku/osku-a-nyugalom-lehetosegekkel-teli-szigete-1705346
Próbára tesz bennünket a hőség
Fotó: (mti) - http://www.vajma.info/cikk/magazin/8314/Probara-tesz-bennunket-a-hoseg.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/792767550822223
A magyarok imádják az ingyenes vonatozást Szlovákiában
http://index.hu/kulfold/2015/07/07/a_magyarok_imadjak_az_ingyenes_vonatozast_szlovakiaban/
Szlovákiában a külföldiek körében is népszerű az ingyenes vasúti személyszállítás
http://www.kisalfold.hu/kulfold_hirek/__szlovakiaban_a_kulfoldiek_koreben_is_nepszeru_az_ingyenes_vasuti_kedvezmenyek/2436997/
Lomnici Zoltán sajtótájékoztatója a szlovák nagykövetség előtt
http://www.hirek.sk/belfold/20150703170010/Felvideki-jogfosztottak-pozsonyi-diplomaciai-felsegjelu-autobol-lesifotoztak-Lomniciekat.html
Hazatérésre ösztönzik a szlovák fiatalokat
Akár 50 ezer eurót is kaphatnak a hazatérők
http://vilagszam.hu/cikkek/hazateresre-osztonzik-a-szlovak-fiatalokat-akar-5o-ezer-eurot-is-kaphatnak-a-hazaterok.html/9592/
Soltész Miklós: Cél a nemzetiségek megmaradása
2015. július 9. - (mti)
A magyarországi nemzetiségek költségvetési támogatásának jövő évi növelésével a kormány fő célja, hogy megmaradjanak a nemzetiségek - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában 2015. július 9-én. Soltész Miklós azzal kapcsolatban, hogy 2016-ban a nemzetiségi terület támogatása több mint nyolcmilliárd forint áll rendelkezésre - kétmilliárd forinttal több, mint az idén -, azt mondta: három év alatt szinte megduplázódott a nemzetiségek támogatása. A fő cél a nemzetiségek megmaradása anyanyelvük, iskoláik, kultúrájuk megőrzésén keresztül - hangsúlyozta az államtitkár. Közlése szerint a többlettámogatáson belül a legfőbb csoport a települési és a megyei nemzetiségi önkormányzatok támogatása. Szintén nagy részt tesz ki a nemzetiségi civil szervezetek pályázati támogatásának emelése. Egy további fontos terület, amelyen óriási elmaradások halmozódtak fel az elmúlt évtizedekben: a nemzetiségi oktatási, kulturális vagy egyházi intézmények fenntartásához szükséges támogatás - emelte ki. Soltész Miklós kitért arra: a támogatás egy részének szétosztásáról az államtitkárság, a nemzetiségi szószólók és a nemzetiségi önkormányzatok közösen döntenek. Vannak „hirtelen felmerülő nagyobb beruházások”, ezeket a nagyobb célokat a többi, nem érintett nemzetiség is támogatja, mert tudják, hogy „rájuk is sor kerül” - hangsúlyozta. Példaként említette a szekszárdi német nyelvű színház, illetve a bolgár ortodox templom 2016-ban esedékes felújítását. Tájékoztatása szerint jövőre erre a területre is többet szánnak.
Sajtómeghívó - Kimagasló támogatás a hazai nemzetiségeknek
Jövőre a hazai nemzetiségek támogatását a kormány több mint kétmilliárd forinttal növeli az idei évhez képest. Ez összesen több mint 70 százalékos növekedést jelent, ami példa nélküli nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi kisebbségpolitikai életben is. A részletekről sajtótájékoztatót tart Soltész Miklós, az EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára, Dr. Csúcs Lászlóné lengyel, Hartyányi Jaroszlava ukrán, Kissné Köles Erika szlovén, Koranisz Laokratisz görög, Ritter Imre német és Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló. - Időpont: 2015. július 8. 13:30 - Helyszín: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. - Emberi Erőforrások Minisztériuma, Klubterem - További információ: Semjén Adrián 30/234 7422 adrian.semjen@emmi.gov.hu
Több mint kétmilliárd forinttal nő a nemzetiségek támogatása jövőre
2015. július 8. - (mti)
Több mint kétmilliárd forinttal nő jövőre a magyarországi nemzetiségek költségvetési támogatása. Erről az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára 2015. július 8-án Budapesten, sajtótájékoztatón beszélt. Soltész Miklós elmondta, hogy a június 23-án elfogadott jövő évi költségvetés szerint 2016-ban a nemzetiségi terület támogatása több mint 8 milliárd forint, 2 milliárd 63 millió forinttal magasabb az ideinél. A sajtótájékoztatón részt vevő hét nemzetiségi szószóló köszönetet mondott a támogatásért. Soltész Miklós elmondta, hogy a nemzetiségi támogatások kerete 820 millió forinttal nő, így 1,4 milliárd forintra emelkedik. A nemzetiségi civil pályázati keretet 640 millió forinttal, a nemzetiségi színházak működési támogatását 100 millióval, a kis létszámú köznevelési intézmények működési támogatását 80 millió forinttal növelik. A települési és területi nemzetiségei önkormányzatok működési és feladatalapú támogatását szolgáló költségvetési forrás összege 784 millió forintos növekedéssel eléri a több mint 3 milliárd forintot. A nemzetiségi intézmények felújítását, fejlesztését 882 millió forinttal támogatják. Soltész Miklós elmondta, ez a keret az intézményeket fenntartó nemzetiségi önkormányzatoknak az európai uniós támogatásokhoz történő hozzáférést is hivatott biztosítani úgy, hogy e forrásból teremthetik meg a önrészt a pályázni szándékozók. Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló elmondta, hogy a szlovén az egyik legkisebb létszámú magyarországi nemzetiség. Két kétnyelvű iskolájuk van, és a két intézmény működése a kormány támogatásával ma már biztosított. Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló arról beszélt, hogy tízéves lemaradást sikerült behozni az utóbbi években. A szószóló köszönetet mondott Magyarországnak Ukrajna megsegítéséért. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló azt mondta, hogy a támogatás növelésének elérése után most már a felelősség az országos és a települési nemzetiségi önkormányzatokon és a civil szervezetek van, hogy a leghatékonyabb módón használják fel a forrásokat. Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló szintén köszönetet mondott a kormánynak a nemzetiség támogatásáéért, és felidézte, hogy Magyarország annak idején befogadta a görög menekülteket, s a mai nap is létezhet Beloiannisz, a Fejér megyei görög nemzetiségi település. Ritter Imre német nemzetiségi szószóló arról beszélt, a szószóló intézmény eddigi működése megmutatta, hogy mit is vesztettek a magyarországi nemzetiségek azon húsz év alatt, míg ezt létre nem hozták. Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló szerint a nemzetiségek megmaradásának egyik nagyon fontos pillérévé vált a szószólói intézmény. Alexov Lyubomirnak szerb nemzetiségi szószóló amellett, hogy szintén köszönetet mondott a támogatásért, megjegyezte, hogy a jövőben meg kellene oldani a nemzetiségi iskolák hosszú távú finanszírozását.
Több ponton átírták az Országgyűlésről szóló törvényt
2015. július 6. - (mti)
Több ponton módosult az Országgyűlésről szóló törvény a nemzetiségi szószólókból álló magyarországi nemzetiségek bizottsága javaslatára. A jogszabályváltozás sarkalatos pontjait 156 kormánypárti és LMP-s igen, 34 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett fogadták el, míg az egyszerű többséget igénylő rendelkezések 155 igen, 35 nem szavazatot kaptak és 2-en szintén tartózkodtak. A döntés értelmében a továbbiakban a független képviselőkkel azonos működési és ellátási juttatásokra jogosultak a nemzetiségi szószólók. Új elem, hogy az üzemanyagkártyával felhasználható összeg mértékéig helyközi közösségi közlekedési jegyet vagy bérletet, helyi bérletet is lehet vásárolni. A módosítás kizárja, hogy párt tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő ingatlanra irodahasználati támogatást lehessen felvenni, a képviselőcsoportok pedig a működésükhöz felhasználható különböző keretek maradványait cikluson átívelően is felhasználhatják. Emellett hatályon kívül helyezték a lakáshasználati támogatás esetében a méretre vonatkozó korlátokat. Az indoklás szerint a pénzügyi korlát mellett szükségtelen a lakóingatlan méretét is korlátozni, s egyes esetekben 35 négyzetméternél kisebb ingatlant is bérelhetnek a törvény hatálya alá tartozók, míg például egy nagycsaládos képviselő vagy szószóló 50 négyzetméter felettit is választhat.
KDNP: Elfogadhatatlanok Novák Előd szavai
2015. július 7. - (mti)
A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) veszélyesnek és elfogadhatatlannak tartja Novák Elődnek a demográfiával kapcsolatos, parlamentben elhangzott szavait. Ezt a kisebbik kormánypárt közölte kedden az MTI-vel az ellenzéki politikus előző napi felszólalására reagálva. Novák Előd (Jobbik) hétfőn látszatmegoldásoknak minősítette a kormány népességpolitikai intézkedéseit és szóvá tette, hogy a magyarság kisebbségbe kerülhet saját hazájában. Azt mondta: noha a fogyás üteme lassult, ha a 13 nemzetiséget - köztük a cigányságot - nem számolják bele, akkor egy magyar nőnek átlagosan egy gyermeke sem születik. Azt kérdezte, a kormány képes-e szembenézni a problémával. A KDNP reagálásában rámutatott: bár az adatok hosszú idő után némi biztató javulást mutatnak a születésszám tekintetében, Novák Elődöt elsősorban nem a népességszám alakulása érdekli, hanem az, hogy kisebbségi vagy többségi családokba születnek-e a gyerekek. Mint írták, Magyarország lakosságába beletartoznak a különböző kisebbségek és nemzetiségek, csak velük együtt nőhet, vagy rossz esetben fogyhat a népesség, gyarapodhat vagy szegényedhet az ország. Semmilyen politikai népszerűségre törekvés nem indokolhatja azt a retorikát, amely szerint az itt élő kisebbségek gyermekei alacsonyabb rendűek, kisebb értékűek lennének másoknál - rögzítette a kisebbik kormánypárt, felszólítva az ellenzéki politikust, inkább azon dolgozzon, hogy a megszületett gyermekek megfelelő nevelésben részesüljenek, hogy a nemzetnek hasznos, ugyanakkor egyéni boldogulásukat is megtaláló tagjaivá legyenek.
Tiszta fehér Szlovákiát akarnak a cukiskodó szélsőségesek
http://nol.hu/kulfold/tiszta-feher-szlovakiat-akarnak-1553141
A Visegrad Karma című kiállítás Csehország budapesti nagykövetségén
2015. július 7-én, a megnyitó napján. - Fotó: Szigetváry Zsolt (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/792752810823697
Szlovákiában szerdán kezdődik a harmadik Martosi Szabadegyetem
Az erdélyi Tusványos mintájára / Az autonómia és a nemzetpolitika kérdései, valamint a kisebbségi oktatásügy legégetőbb problémái
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2015/07/07/szlovakiaban_szerdan_kezddik_a_harmadik_martosi_szabadegyetem/
László Dániel festőművész „Mária-út” című vándorkiállításának megnyitója Szőgyénben
http://magyarkurir.hu/hirek/megnyilt-maria-ut-cimu-vandorkiallitas-felvideken
Az evangélium ügyét fontosnak tartó személyekről emlékeztek meg Szlovákiában
http://www.evangelikus.hu/husz-szemerei-szlovakia
Zarándokút Rákóczi Ferenc életének főbb állomásaira
http://hir6.hu/cikk/111928/zarandokut_rakoczi_ferenc_eletenek_fobb_allomasaira
Szlovákia jobban teljesít?
Immáron rendelkezik olyan adatbázissal, melyben az ország területén található összes templom megtalálható. / Az egyes templomokat a magyar helységnevek alapján is megkereshetjük...
http://www.nyest.hu/hirek/szlovakia-jobban-teljesit
28-ročný mladík odfotil všetky naše kostoly, trvalo mu to osem rokov
https://dennikn.sk/167001/28-rocny-mladik-odfotil-vsetky-nase-kostoly-trvalo-mu-osem-rokov/
Szlovák példát dörgölnek a civilek a kormány orra alá
Az állami és önkormányzati szerződések csak akkor lépnek életbe, ha nyilvánosságra hozzák őket.
http://vs.hu/kozelet/osszes/a-civilek-szlovak-peldat-dorgolnek-a-kormany-orra-ala-0704
Ingyen ismerkedik Szlovákiával a cseh nyugdíjas
http://nol.hu/mozaik/ingyen-ismerkedik-szlovakiaval-a-cseh-nyugdijas-1549747
Nyugdíjasok tízezrei járnak jobban Szlovákiában
http://adozona.hu/tb_jarulekok_nyugdij/Nyugdijasok_tizezrei_jarnak_jobban_A8GLZN.aspx#rss
Szlovákiából származó tej az uniós áfa szabályok kijátszásával
2015. július 2. - (mti)
Gyanúsan olcsó UHT tejet forgalmazó cégláncolatot derített fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a fővárosban, az adóellenőrök csaknem 55 millió forint nettó adókülönbözet tártak fel - közölte a NAV csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a céghálózat Szlovákiából származó tejet hozott forgalomba, az uniós áfa szabályok kijátszásával, amit a NAV munkatársai göngyölítettek fel Budapesten. Az ügyleteket lebonyolító társaságok személyi összefonódásai egyértelműen mutatják, hogy a gazdasági kapcsolat eredeti célja a nagymértékű áfa csalás volt, amivel az érintett társaságok jelentős kárt okoztak az állami költségvetésnek - tették hozzá. Az adóhatóság közleményében kifejtette: a beszállítóként feltüntetett cégek szerepe csupán az volt, hogy közbeiktatásukkal a láncolat élén álló társaságnál levonhassák az áfát, amit viszont ezek a cégek sem fizettek be, ugyanis a kiszámlázott ügyletek utáni adófizetési kötelezettségüket nem teljesítették. Ez a módszer tette lehetővé, hogy a tejet még a beszerzési árnál is olcsóbban értékesíthessék Magyarországon. Az ügyben költségvetési csalás gyanúja miatt tettek feljelentést - olvasható a közleményben.
Elhunyt Ladislav Chudík
A Kórház a város szélén Sova doktora 91 éves volt
http://nol.hu/kultura/elhunyt-sova-doktor-1548687
Magyar hangja: Szlovákia
http://nol.hu/kulfold/a-bizalmat-erositenek-a-csehek-1549073
Hidat feszítenek Csallóköz és Szigetköz közé
http://www.ma.hu/belfold/253756/Hidat_feszitenek_Csallokoz_es_Szigetkoz_koze
Történelmi csúcson a népességszám Szlovákiában
http://www.napigazdasag.hu/cikk/48109/
23. Volt Fesztivál
A Volt for V4 kezdeményezés keretében idén minden visegrádi országból hallhat egy-egy előadót a közönség. A projekt keretében lép fel a lengyel énekes-gitáros és zeneszerző Janek Samolyk, a szlovák Fallgrapp zenekar, amely elektroakusztikus zenét játszik, a cseh Zrní formáció és a magyar Hősök zenekar.
http://nepszava.hu/cikk/1061771-indul-a-volt-fesztival/
6 nyári program Szlovákiában
Erzsébet királyné történelmünkben és képzeletünkben / Zarándoklat a Mária-hegyre Lőcsén / Východnái Folklórfesztivál / Középkori Napok Galgócon / Bažant Pohoda fesztivál / Lovagok Dévényben
http://www.nlcafe.hu/utazas/20150627/szlovakia-utazas/
Szent László gömöri emléke
http://magyarhirlap.hu/cikk/28964/Szent_Laszlo_gomori_emleke
Átadná a szekszárdi német színházat a Tolna megyei önkormányzat
http://szinhaz.hu/jatek/61087-atadna-a-szekszardi-nemet-szinhazat-a-megyei-onkormanyzat
A Beneš-dekrétumok hetven éves átka
Kollektív bűnösség elve - érvényes is, meg nem is / Nincs bocsánat
http://www.bumm.sk/velemeny/2015/06/26/csontvaz-a-szekrenyben-a-benes-dekretumok-hetven-eves-atka
A Kárpát-medence nemzetalkotó népeiről és nemzetiségeiről
lesz szó a 43. Országos Honismereti Akadémián, amelyet idén Szekszárdon rendeznek július 5. és 10. között.
http://www.napigazdasag.hu/cikk/47832/
Egyliteres turbómotor a szlovák Kiában
http://www.origo.hu/auto/20150626-kia-cee-d-modellfrissites.html
Így keresnek többet, adóznak kevesebbet a szlovákok és a románok
http://www.penzcentrum.hu/karrier/igy_keresnek_tobbet_adoznak_kevesebbet_a_szlovakok_es_a_romanok.1045341.html
A szlovák és a magyar területeken is magas a munkanélküliség
http://szakszervezetek.hu/index.php/hirek/15376-a-szlovak-es-a-magyar-teruleteken-is-magas-a-munkanelkuliseg
Köztünk élnek, jól megférnek
Dinamikusan növekszik a Magyarországon élő németek, szlovákok, osztrákok és oroszok száma... / A szlovákok minket választanak - Bezenyén az 1476 lakos közül 225-230 szlovák állampolgár / Az oroszok már Hévízen vannak
http://www.napigazdasag.hu/cikk/48918/
Nemet mondtak a bősiek a menekülttáborra, de ez a szlovák kormányt nem érdekli
http://korkep.sk/cikkek/politika/2015/08/03/nem-mondtak-a-bosiek
Lecsapott a nyelvrendőrség a bősi népszavazásra
http://www.bumm.sk/belfold/2015/08/05/lecsapott-a-nyelvrendorseg-a-bosi-nepszavazasra
Vasárnap lesz a népszavazás a bősi menekülttáborról
http://www.bumm.sk/belfold/2015/07/28/vasarnap-lesz-a-nepszavazas-a-bosi-menekulttaborrol
A bősi lakosok tiltakoznak az ellen, hogy menekülteket helyezzenek át a településre Ausztriából
http://www.napigazdasag.hu/cikk/49534/
„Zsolna nem lesz az újnácik tanyája”
http://nol.hu/kulfold/zsolna-nem-lesz-az-ujnacik-tanyaja-1551053
Lejáratták a magyar modellt
Izgágán mutogató, összevissza kapkodó, önző, mindenkire haragvó és mindenkivel összevesző, sziszegve gyűlölködő és önteltségében majdnem kipukkanó magyar modell, amely kioktat, fegyelmez, kerítéseket épít, majd bezárkózik önmagába.
http://nol.hu/velemeny/lejarattak-a-magyar-modellt-1553607
Szlovák szélsőjobbos dicsérte Orbán Viktort
http://nol.hu/kulfold/szlovak-szelsojobbos-batoritas-orban-viktornak-1554411
Menekültáradatra számítanak Kárpátaljáról
http://ripost.hu/cikk-menekultaradatra-szamitanak-karpataljarol
Változó migrációs trendek a szlovák-magyar határon
http://www.vg.hu/velemeny/elemzes/valtozo-migracios-trendek-a-szlovak-magyar-hataron-453854
Közös gyakorlattal készül a migrációs nyomásra a szlovák hadsereg és rendőrség
http://www.ma.hu/kulfold/256546/Kozos_gyakorlattal_keszul_a_migracios_nyomasra_a_szlovak_hadsereg_es_rendorseg
Vizsgálat a szlovák-magyar határmenti migrációról
http://gazdasagiradio.hu/cimlap/migracio-mi-zajlik-a-magyar-szlovak-hataron-4452
Tízmilliós kérdés: ez a cég szlovák vagy magyar?
http://privatbankar.hu/kkv/tizmillios-kerdes-ez-a-ceg-szlovak-vagy-magyar-282862
Az SaS-t is elkezdte zavarni az állampolgársági törvény
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/06/22/az-sas-t-is-elkezdte-zavarni-az-allampolgarsagi-torveny
Lesújtó a magyar demokrácia-helyzet a Freedom House szerint
Már nem Csehországgal, Szlovákiával, Lengyelországgal vagy Litvániával vagyunk egy csoportban, hanem Romániával, Bulgáriával, Szerbiával és Montenegróval.
http://444.hu/2015/06/23/lesujto-a-magyar-demokracia-helyzet-a-freedom-house-szerint/
Priskin már szlovákul nyilatkozott
http://www.csakfoci.hu/video/node/193716
Növekszik a ciderpiac
A cidergyártás Belgiumból és az Egyesült Királyságból a szlovákiai Ógyallára (Hurbanovo) került át.
http://www.mmonline.hu/cikk/novekszik_a_ciderpiac
Szorosabbra fűzi kapcsolatát Nyíregyháza szlovákiai testvérvárosával
http://www.turizmusonline.hu/cikk/szorosabbra_fuzi_kapcsolatat_nyiregyhaza_szlovakiai_testvervarosaval
Szlovák, magyar - két jó barát
Közös énekléssel a történelemhamisítás és gyűlöletkeltés ellen
http://www.bumm.sk/kulfold/2015/06/22/ossznepi-karenek-a-szlovak-magyar-egysegesitett-tortenelemert
Nemzetiségi nap Rétságon
http://www.retsag.net/kt2015/kt1511.htm
Ízőrzők - Dunaegyháza
https://www.youtube.com/watch?v=nlpydQyvt7I
Receptek:
http://www.mo-ka.hu/receptek/dunaegyhaza.pdf
Csabai történések a 18. századból
A békéscsabai evangélikus gyülekezet életmódja a 18. század első felében az első anyakönyv alapján / Válogatás Szeberényi Gusztáv Adolf írásaiból
http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=11373
Csabacsűdi hagyományőrzők a Zenepavilonban
http://www.newjsag.hu/2015/06/29/csabacsudi-hagyomanyorzok-a-zenepavilonban/
Örökre távozott dr. Krupa András
http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=11585
V4 Fesztivál és Színházi Találkozó Vácott
Június 26-án a szlovák Gasparego Színház Goethe önéletrajzi regényének színpadi interpretációját adja elő Werther, Werther címen.
http://mno.hu/grund/visegradi-egyuttmukodes-a-szinpadon-1291720
A szlovákiai Jernyén megkoszorúzzák Szinyei Merse Pál sírját
http://nol.hu/kultura/megkoszoruzzak-szinyei-sirjat-jernyen-1541187
Ószlovákok? Ó, szlovákok!
„Nem minden magyar tehet arról, hogy magyar.” (Jaroslav Hašek: Švejk) / „Elmúlik a veszély, a szlovák ébredez már” / Túl lehet-e lépni a történelmen? / A magyar önképnek gyökeresen meg kell változnia / A magyarok mint „idegen test” / Koszovó elvesztése a szerbek Trianonja / A magyarok, mint jó szomszédok
http://mno.hu/magyar_nemzet_magazin/oszlovakok-o-szlovakok-1291569
Blökitörlő csiberadarral
Minden porcikájában tökéletes szlovák reklám: COOP Jednota / Kolesománia 2015
https://www.youtube.com/watch?v=Hw4Z3qUuWPs
Making of: https://www.youtube.com/watch?v=R99IPagVLZw
Ingyenes banki számlavezetést tervez a szlovák kabinet
Az OTP-nek is fájhat a szlovák javaslat
http://gazdasagtv.hu/video/2015-06-22/equilor-tozsdenyitas-2015-06-22-gtv-qtp.mp4
Hangulatjavító - Ingyenes bankszámlát kapnak a szlovákok
http://www.napigazdasag.hu/cikk/47149/
Így szipkázná el az új autógyárat Magyarországtól Szlovákia
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/igy_szipkazna_el_az_uj_autogyarat_magyarorszagtol_szlovakia.599370.html
Szlovákról magyarra, magyarról kilenc nyelvre
„A közös történelem tanításával, egymás nyelvének megismerésével javítható lenne a viszony” - Aranydiplomát kapott Sebő László, a „csongrádi Széchenyi” örök tanára - „Szlovákul beszéltünk otthon, Tótkomlóson a szüleimmel és két testvéremmel. Így volt természetes.”
http://www.delmagyar.hu/csongrad_hirek/aranydiplomat_kapott__sebo_laszlo_a_8222csongradi_szechenyi_orok_tanara/2433710/
Európa kezd hozzászokni az Orbán-kormányhoz
A pozsonyi Pravda arról értekezik, hogy a görög-török határon felhúzott kerítés hatására a menekültek inkább Bulgária felé mentek, ám a bolgárok szintén kerítésépítésbe fogtak, és tessék, ott is csökkent a menekültek száma.
http://nol.hu/velemeny/hozzank-szoktak-1541095
Szlovákia 500 menekültet vesz át Ausztriától
http://nol.hu/kulfold/szlovakia-500-menekultet-vesz-at-ausztriatol-1550591
Elkészült a Geocsodák Háza, a szlovák-magyar Novohrad-Nógrád Geopark látogatóközpontja
A Geocsodák Háza Salgótarján Salgóbánya városrészében az átadás napján, 2015. június 23-án. A szlovák-magyar Novohrad-Nógrád Geopark látogatóközpontja a térség értékeit mutatja be, valamint komplex szolgáltatásaival turisztikai központként is működik majd. - Fotó: Komka Péter (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/786106524821659
http://www.stop.hu/kultura/elkeszult-a-geocsodak-haza-a-geopark-latogatokozpontja-salgobanyan/1333612/
Vihar Salgótarjánban
Villámok Salgótarján felett 2015. július 17-én. - Fotó: Komka Péter (mti)
http://hvg.hu/instant_tudomany/20150717_Fotok_Villamok_tartottak_villamcsoduletet
Újabb hangulatjavító intézkedéseket jelentett be a szlovák kormányfő
Szlovákiában egy kicsit jobb lesz szegénynek lenni
http://nol.hu/kulfold/robert-fico-szocialis-csomaggal-rukkolt-elo-1555463
Megindult a kereskedelmi forgalom a szlovák-magyar gázvezetéken
2015. július 2. - (mti)
Szerdától beindult a kereskedelmi forgalom a Szlovákiát Magyarországgal összekötő gázvezetéken - jelentette be Vagram Cugurjan, az Eustream szlovák vezetéküzemeltető cég vezetője, akit a Ria Novosztyi orosz hírügynökség idézett. Robert Fico szlovák és Orbán Viktor magyar miniszterelnök tavaly tavasszal adta át szimbolikusan a vezetéket. Az évi 4,38 milliárd köbméter földgáz továbbítására alkalmas vezeték északra és délre egyaránt képes továbbítani az energiahordozót. Magyarország a vezeték révén rákapcsolódhat a nyugat-európai gázelosztó hálózatra, Szlovákia pedig az Adriai-tengerhez kap kijutást. Az összesen 110,7 kilométer hosszú csővezeték magyarországi szakasza 92,1 kilométer. A vezeték Vecsés és a szlovákiai Nagykürtöshöz közeli Felsőzellő között húzódik. A vezetéket 170 millió euróból építették, Szlovákia 21 millió eurót, Magyarország 119 millió eurót fizetett, az Európai Unió pedig 30 millió euróval járult hozzá a terv megvalósításához.
Kutyát se érdekli a magyar-szlovák vezeték
http://nol.hu/gazdasag/egy-csepp-gaz-se-jon-a-ma-beindult-magyar-szlovak-vezeteken-1549095
Megosztott külképviseleti együttműködésről tárgyalt a magyar és a szlovák külügyminiszter
2015. június 19. - (mti)
Jövőbeni megosztott külképviseleti együttműködésről tárgyalt Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszterrel pénteken Pozsonyban a Globsec kül- és biztonságpolitikai fórum keretében tartott kétoldalú találkozójukon. A megosztott külképviseleti együttműködés egyik lényeges eleme, hogy a jövőben megnyíló magyar külképviseleteken szlovák diplomaták is helyet kaphatnának - mondta el Szijjártó Péter az MTI-nek a Globsec keretében tartott kétoldalú tárgyalásainak témáit részletezve. „Ez egy egyedülálló kezdeményezés, amely jól mutatja a bizalomépítésnek azt a fázisát, amelyben vagyunk” - mutatott rá a magyar külügyminiszter, hangsúlyozva: a magyar-szlovák együttműködésben az elmúlt időszakban nagyon komoly előrelépések történtek, a két ország közti bizalomépítés gazdasági, kereskedelmi és infrastrukturális, energetikai területeken remekül halad. „Azt gondolom, hamarosan elérünk arra a szintre, hogy a legforróbb témák is a siker reményével kerülhetnek majd az asztalra” - mondta a külügyminiszter, aki szerint a két kormány közti bizalomépítés mentén a helyi magyar közösség élete is folyamatosan egyre jobbá és könnyebbé fog válni. Szijjártó Péter a Globsec fórum délutáni részében a kurd regionális kormány külügyminiszterével is tanácskozott, a Kurdisztánba készülő magyar katonai kontingens kiküldetésének menetrendjét tekintették át. „Néhány parancsnok már ott van (...), augusztus végére pedig katonáink teljes létszámban elfoglalják állomáshelyüket (az iraki) Erbílben” - mondta a magyar diplomácia vezetője. Elmondta, hogy a magyar katonák az erbíli nemzetközi repülőtéren zajló kiképzési tevékenység biztonságát fogják felügyelni. A magyar külügyminiszter a nap hátralévő részében még további kétoldalú találkozókat tartott. Elsőként a Keleti Gyűrű gázvezeték egyik fontos lobbistájával, Miroslav Topolánek volt cseh kormányfővel találkozott, akivel a Nyugat-Balkánon át délről északra irányuló gázszállítás megvalósításának lehetőségeiről tárgyalt. „Több versengő projekt is van a térségben, Magyarország elsősorban abban érdekelt, hogy a török-görög-macedón-szerb-magyar együttműködés nyomán jöjjön létre gázvezeték (...), de igazából az a lényeg, hogy ne maradjunk ki” - mutatott rá. Szijjártó Péter péntek esti programjában találkozó szerepelt Horvátország és Macedónia államfőivel. Mint mondta, a két államfővel egyebek mellett azt a magyar álláspontot ismerteti, amely szerint az Európai Unió bővítésének folyamatát fel kellene gyorsítani, és a bővítés elsődleges célpontjaiként a Nyugat-Balkán országait kellene megjelölni.
Pozsonyban tanácskoznak a világ legbefolyásosabb politikusai
http://inforadio.hu/hirek/tudositoink/hir-735462
A V4-ek miniszterelnökei és Francois Hollande Pozsonyban
Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Francois Hollande francia államfő, Robert Fico szlovák, Bohuslav Sobotka cseh és Ewa Kopacz lengyel miniszterelnök a visegrádi négyek (V4) miniszterelnökei és a francia államfő részvételével tartott tanácskozáson Pozsonyban 2015. június 19-én. - Fotó: Koszticsák Szilárd (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/783824438383201
Az európai kultúra alapjait féltik
Szélsőjobboldali tüntetés Pozsonyban
http://www.bumm.sk/belfold/2015/06/20/szelsojobboldali-tuntetes-pozsonyban
Orbán Viktor mellé állt Robert Fico
http://www.origo.hu/nagyvilag/20150624-robert-fico-orban-viktor.html
Pozsonyi indulatok az iszlám miatt
http://magyarhirlap.hu/cikk/28480/Pozsonyi_indulatok_az_iszlam_miatt
A menekültkvóták ellen foglalt állást a szlovák és a brit kormányfő Pozsonyban
2015. június 19. - (mti)
Több aktuális témáról, köztük a migrációról, Görögország jövőjéről és az ukrajnai helyzetről is tanácskozott pénteken Pozsonyban Robert Fico szlovák kormányfő David Cameron brit miniszterelnökkel, s a találkozó utáni sajtótájékoztatójukon közösen álltak ki a menekült kvóták érvényesítésével szemben és az Európai Unióban (EU) megvalósítandó reformok mellett. Robert Fico a kétoldalú tanácskozás után annak témáit ismertetve elmondta: David Cameronnal közös álláspontot képviselnek abban, hogy az észak-afrikai migráció kezelésére nem megfelelő megoldás a menekültek újraelosztására szolgáló kvótarendszer, ebben a kérdésben ugyanis véleménye szerint csak az önkéntesség és az egyes tagországok által egyénileg felkínált megoldási lehetőségek mentén lehet megoldást elérni. Hozzátette: megegyeztek abban is, hogy a menekültek beáramlását elsődlegesen a probléma keletkezésének helyszínén, jelen esetben Észak-Afrikában kell kezelni. A szlovák kormányfő beszámolt arról is, hogy a brit kormányfővel folytatott tanácskozáson terítékre kerültek az EU-n belül megvalósítandó reformok és a nemzeti parlamentek szerepének erősítésének kérdése is. Az előbbivel kapcsolatban Robert Fico azt mondta: országa általánosságban üdvözli az unió megreformálását célzó párbeszédet, míg az utóbbival kapcsolatban annak a nézetének adott hangot, hogy Szlovákia kis országként a „mélyebb” uniós integráció haszonélvezője, ugyanakkor megérti és legitimnek tartja a tagországok nemzeti parlamentjei szerepének megerősítését célzó igyekezeteket. David Cameron a sajtótájékoztatón megköszönte Szlovákia a reformokat támogató álláspontját. Görögország helyzetével és az euró zónán belüli jövőjével kapcsolatban Robert Fico arról tájékoztatta David Cameront: Szlovákia azt akarja, hogy Görögország az euró zóna tagja maradjon, de nem ragaszkodik ehhez minden áron, s technikailag felkészült az ellenkező lehetőségre is. Fico az Ukrajnának való segítségnyújtással kapcsolatban azt mondta: Szlovákia a gázszállítás, valamint a humanitárius segítség és tapasztalatátadás terén segíti Ukrajnát. A helyzet rendezésével kapcsolatban hozzátette: a párbeszéd folytatásában látják a megoldás lehetőségét. David Cameron brit miniszterelnök a szlovák kormányfővel való találkozója után részt vesz a Pozsonyban pénteken délután kezdődő Globsec kül- és biztonságpolitikai konferencián.
Fico szerint Magyarország tiszteletet érdemel a menekültügy kezeléséért
2015. június 19. - (mti)
Magyarország tiszteletet érdemel azért, hogy megpróbálja saját erőből megoldani az illegális bevándorlás következtében a határain kialakult helyzetet - vélekedett Robert Fico szlovák miniszterelnök a pozsonyi Globsec biztonsági konferencia péntek délutáni panelbeszélgetésén. „Szeretném bizonyos értelemben kifejezni tiszteletemet Magyarország iránt. Arról ugyanis nem sok szó esik, hogy Magyarországra több bevándorló érkezett, mint Olaszországba vagy Görögországba. És nem voltak rendkívüli csúcstalálkozók, senki nem kért semmit. Most azonban, amikor a migránsok Görögországba vagy Olaszországba érkeznek, ráadásul kisebb számban, mint Magyarországra, ebből egyszerre világméretű probléma van” - mutatott rá a szlovák miniszterelnök. Fico úgy vélte, hogy „Magyarország igyekszik erre a problémára önállóan reagálni, ami tiszteletet ébreszt” a világban. A szlovák kormányfő szerint a migrációs problémával foglalkozó legközelebbi találkozókon és dokumentumokban a görögországi és az olaszországi helyzet mellett „a Magyarországon kialakult komoly helyzetről is beszélni kell”. Fico ugyanakkor leszögezte: teljes mértékben egyetért azzal, amit Orbán Viktor mondott a külső schengeni határ megvédésének szükségességével kapcsolatban. Szlovákiának a 98 kilométeres szlovák-ukrán szakaszon kell védenie a külső schengeni határt, ezért a problémát maga is nagyon jól ismeri - fejtette ki. Pozsonyban pénteken nyílt meg a Globsec globális biztonsági konferencia, amelynek panelbeszélgetésén Bohuslav Sobotka cseh, Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök, valamint Tomasz Siemoniak lengyel miniszterelnök-helyettes, védelmi miniszter vett részt. Orbán Viktor egyebek között azt mondta, hogy a magyar kormány nem vár európai válaszra a menekültválság kezelésében, az államnak ugyanis elsőrendű kötelessége, hogy megvédje határait. A magyar-szerb határon tervezett kerítés felépítését a miniszterelnök technikai kérdésnek nevezte.
Huszonkétmilliárdból építi fel az Orbán-kormány a gyűlölet falát
„Senki sem gondolta volna, hogy a 21. században új vasfüggöny épül Európa közepén”
http://nol.hu/belfold/lehuzzuk-a-vasfuggonyt-1540721
Megvan, miért építünk új vasfüggönyt!
http://index.hu/belfold/2015/06/18/megvan_miert_epitunk_uj_vasfuggonyt/
Egy szimpla kerítés? Á, sokkal jobbat mondunk!
http://index.hu/gazdasag/2015/06/17/kerites_szavazas/
Szlovákia a legszegényebbek között, de előttünk
http://www.logisztikama.hu/2015/06/szlovakia-a-legszegenyebbek-kozott-de-elottunk/
Sikertörténet, amelyet sokan nem érzékelnek
http://nol.hu/kulfold/sikertortenet-amelyet-sokan-nem-erzekelnek-1540783
Együttműködési keret-megállapodást írtak alá a V4-ek közszolgálati médiavezetői Pozsonyban
2015. június 18. - (mti)
Kölcsönös műsorcserét és közös fellépést is lehetővé tevő együttműködési keret-megállapodást írtak alá a visegrádi négyek (V4: Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország) közszolgálati médiavezetői csütörtökön Pozsonyban. Az ünnepi ceremónián a magyar közszolgálati médiát Szabó László Zsolt, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója képviselte. A megállapodás aláírását a vezérigazgató történelmi pillanatnak nevezte, rámutatva: bár a V4-ek közszolgálati médiája között már 2000 óta léteztek az együttműködésnek különböző formái, de eddig ilyen széles körű megállapodás még nem volt. „Azért különleges ez a megállapodás (...), mert abban mind a négy ország televíziói és rádiói részt vesznek” - nyilatkozott az MTI-nek Szabó László Zsolt. Elmondta: a keret-megállapodás kölcsönös segítségnyújtásra, műsorcserére és közös fellépésre ad lehetőséget. Utóbbi kapcsán kifejtette: a Közszolgálati Televíziók Európai Szövetségében (EBU) ennek a megállapodásnak az alapján erőteljesebben tudnak majd fellépni, mivel a négy ország intézményei együtt igen jelentős térséget képviselnek. Az MTVA vezérigazgatója szerint a megállapodás kidolgozása során elsődleges szempont volt az is, hogy a részt vevő országok nézői, hallgatói az eddiginél jobban megismerhessék egymás életét, mai valóságát és múltját. Kérdésre válaszolva elmondta: a partnerintézmények közül egynek sem szánnak kifejezetten kiemelt szerepet, terveik szerint mindegyikkel egyaránt hatékony és gyümölcsöző együttműködést akarnak folytatni.
Területfejlesztési együttműködésről írtak alá nyilatkozatot a V4-ek, Bulgária és Románia
2015. június 17. - (mti)
Területfejlesztési és területrendezési együttműködésről írtak alá közös nyilatkozatot a visegrádi négyek (V4), valamint Bulgária és Románia illetékes államtitkárai Chopokon, Szlovákiában - tájékoztatta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szerdán az MTI-t. A találkozón részt vett Rákossy Balázs, az NGM európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára, aki a közlemény szerint elmondta: a visegrádi négyek (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) együttműködése mindig is nyitott volt azon országok felé, amelyekkel közös célok, fejlesztési elképzelések vannak. A szlovákiai találkozón ezúttal Szerbia és Ukrajna is jelen volt, amelyekkel a Kárpát-medence összehangolt fejlesztése érdekében egyeztetnének a résztvevők a jövőben is - olvasható a tájékoztatásban. Rákossy Balázs a közlemény szerint hangsúlyozta: a közös érdekérvényesítésé a jövő, a területi kohézió és a hosszú távú gazdasági növekedés csak közös erőfeszítések árán érhető el. A közös területpolitikai érdekek a közlekedéspolitika, az energiapolitika, a biztonságpolitika és a környezetvédelem területén is azonosíthatók - tette hozzá. Magyarország támogatja a kelet-közép-európai országok egységes fellépését, az együttműködés szorosabb kapcsolódását az unió szakpolitikáihoz, különös tekintettel az európai uniós fejlesztések döntő részét támogató kohéziós politikára - fejtette ki az államtitkár a közlemény szerint. Akkor lehet hatékony a fejlesztéspolitika, ha az országok és területi szintek együttműködnek, közösen érvényesítik érdekeiket, így lehetséges, hogy a vállalkozások megtalálják a helyüket az adott településeken, térségekben, és sikeresek legyenek a nemzetközi versenyben is - mutatott rá a közlemény szerint Rákossy Balázs. A versenyképes, helyi erőforrásokra alapozó városok és térségek létrehozását szolgálja a területfejlesztési operatív program több mint 1200 milliárd forintos forráskerete, valamint a magyar kormány és a megyei jogú városok között aláírt együttműködési megállapodások - emelte ki a tájékoztatás szerint az államtitkár.
Áder szlovák kollégája teljesen másképp látja a menekültügyet
http://hvg.hu/vilag/20150618_Ader_szlovak_kollegaja_kiallt_a_menekulte?s=hk
A szlovákok 70 százaléka ellenzi a menekültek befogadását
http://hir6.hu/cikk/111336/a_szlovakok_70_szazaleka_ellenzi_a_menekultek_befogadasat
Tobogánokkal támad a szlovák termálfürdő
http://termalonline.hu/termal-hirek/toboganokkal-tamad-a-szlovak-termalfurdo
Tanuljuk az elfelejtett (szlovák) nyelvet!
Hovorím po slovensky (1948) - A szlovák nyelv tankönyve 45 feladatban szótárral és a feladatok megoldásával azok részére akik a magyar nyelv alapján önképzéssel meg akarnak tanulni szlovákul beszélni. - A második világháború után az áttelepülésre jelentkezők között már teljesen elmagyarosodott, szlovákul nem beszélő, ám származásuk alapján szlovákként számon tartott személyek is voltak.
http://www.nyest.hu/hirek/tanuljuk-az-elfelejtett-szlovak-nyelvet
Pilisszentkereszt - Zajlik a jégkárt szenvedett pilisi erdők helyreállítása
A nyári időszakban is zajlanak a tavaly decemberi jégkár helyreállítási munkálatai. A Pilisi Parkerdő Zrt. szakemberei jelenleg ötezer hektáron végzik a sérült, törött, kidőlt fák elszállítását. A turistautak már mindenütt járhatóak, összesen 1300 kilométernyi erdei utat és jelzett turistautat kellett járhatóvá tenni a Pilisi Parkerdő területén. - Fotó: Bruzák Noémi (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/801463906619254
Pilisszentkereszt születésnapi ünnepsége
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.785069408258704.1073741947.147596498672668&type=3
2015. június 21. / Emlékezzünk őseinkre! / A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat ünnepsége a község megalakulásának 268. évfordulóján a Szent Korona másolatával / Megemlékezés és koszorúzás az Emlékparkban
A Szent Korona és a szlovákok
Részlet G. Kovács László előadásából
(videó): https://www.facebook.com/oslovma/videos/784973824934929/
Kürtös / Trubnik - Pilisszentlászló / Senváclav
Letölthető / Stiahnuť
2015. augusztus: www.oslovma.hu/XXX/Kurt5Aug.pdf
2015. július: www.oslovma.hu/XXX/Kurt5Jul.pdf
Korábbi lapszámok / Staršie čísla:
https://www.facebook.com/914344848576031/photos/a.960059350671247.1073741829.914344848576031/1003500662993782/?type=1
A magyarországi szlovák próza kontúrjai
Új aspektusok és összefüggések / „Szlovák alföldiség”
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1145-a-magyarorszagi-szlovak-proza-konturjai
Tuska Tünde: A „Čabiansky kalendár” szellemi irányvonala és hatása a dél-alföldi szlovákságra
http://nemzetisegek.hu/repertorium/2015/03/belivek_32-34.pdf
Maruzsné Sebó Katalin: Életkép-töredékek
Zoltán Bárkányi Valkán prózájának pilisi szlovák világából
http://nemzetisegek.hu/repertorium/2015/03/belivek_22-28.pdf
Stanislava Zajacová: A szlovák nyelv beszélt változatának kutatása az alföldi szlovákok körében
http://nemzetisegek.hu/repertorium/2015/03/belivek_46-51.pdf
Közönségsiker a Pozsonyi Magyar Napokon
http://www.ipari.hu/hirek.php?id=10642
Pozsonyi magyar hét / A szlovák-magyar együttlét megéléséről
2015. június 12. - (mti)
A Magyar Kulturális Hét elsősorban a Pozsonyban egymás mellett élő magyarok és szlovákok együttlétének megéléséről szól - jelentette ki Balogh Csaba, a Külgazdasági és Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára pénteken Pozsonyban a Több mint szomszéd címet viselő kulturális rendezvénysorozat második szakaszának ünnepélyes megnyitóján. Balogh Csaba - aki Magyarország korábbi pozsonyi nagyköveteként a rendezvény ötletadója volt - beszédében felidézte, hogy hagyományteremtő céllal rendezték meg tavaly az első pozsonyi magyar kulturális hetet. Hozzátette: ennek a célnak a megvalósulása sokban éppen a pozsonyi közönségnek köszönhető, mivel a vártnál is nagyobb számban látogatta a fesztivál rendezvényeit. A rendezvénysorozat második szakasza, a zenei és gasztronómiai fesztivál központi helyszínén - a Pozsony óvárosában lévő egykori Kossuth téren, mai nevén Hviezdoslav téren - tartott ünnepélyes megnyitón Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország pozsonyi nagykövete és Ivo Nesrovnal, Pozsony főpolgármestere is üdvözlő beszédet mondott. A nagykövet a magyar hét létrehozásának körülményeit idézte fel és a fesztivál még hátralévő rendezvényeiről szólt a látogatókkal szinte teljesen megtelt téren. Pozsony főpolgármestere magyarul köszöntötte az összegyűlteket, majd méltatta a rendezvényt. Hangsúlyozta: Pozsony mindig is a különböző kultúrák, nyelvek és vallások találkozóhelye volt, olyan város, amelynek köveit mindig is az egyetemes európai kultúra különböző nyelveken beszélő képviselői koptatták. Az üdvözlőbeszédek után a rendezvény a Benkó Dixieland Band koncertjével folytatódott. A magyar kulturális hetet tavaly először rendezték meg Magyarország pozsonyi nagykövetsége, a Pozsonyi Magyar Intézet és Pozsony város önkormányzatának szervezésében. A színes kulturális programot felvonultató, gasztronómiai fesztivállal egybekötött rendezvénysorozat tavaly a vártnál is nagyobb közönségsikert aratott, egész időtartama során teltházas rendezvényeknek adott otthont.
A Szlovák Intézet 2015. júliusi - augusztusi rendezvényei
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpHu.rtf
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/484-spravy-slovenskeho-intitutu-v-budapeti
Nem jelent meg Szlovákiában a rettegett vírus
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2015/06/15/nem_jelent_meg_szlovakiaban_a_rettegett_virus/
Menekülnek a magánnyugdíj-pénztárakból a szlovákok
http://www.ma.hu/kulfold/252277/Menekulnek_a_magannyugdijpenztarakbol_a_szlovakok
Népszerű a szlovák elnök
http://nepszava.hu/cikk/1060392-nepszeru-a-szlovak-elnok/
A szlovákiai magyar fiatalok már mindinkább zöld/újbaloldali/liberális szemlélettel látják a világot
http://zoldfront.blog.hu/2015/06/12/baloldalt_a_hataron_tulra
A szlovák piac is kulcsfontosságú lesz a magyar mezőgazdasági kivitel növelésében
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/gazdasagdiplomaciaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-szlovak-piac-is-kulcsfontossagu-lesz-a-magyar-mezogazdasagi-kivitel-noveleseben
A szlovákoknak bejött az euró, a csehek még hezitálnak
http://nol.hu/kulfold/a-szlovakoknak-bejott-az-euro-a-csehek-meg-hezitalnak-1539251
Interaktív térképen a magyarországi nemzetiségek
A nemzetiségek országos megoszlása: az átlag 7,6 százalék
http://www.origo.hu/itthon/20150610-nemzetisegek-roma-kinai-nemet-terkep-ksh-nepszamlalas.html
KSH - Interaktív grafikonok és térképek:
http://www.ksh.hu/interaktiv/terkepek/mo/nemz.html
http://www.ksh.hu/interaktiv_moterkepek
Brutálisan megtámadták nyaralójában Štefan Markušt
Magyarország korábbi szlovák nagykövetét és feleségét - A 22 éves támadó, V. Čonka ellen rablás, személyi szabadság korlátozása és magánlaksértés miatt indítottak eljárást.
http://www.bumm.sk/belfold/2015/06/11/brutalisan-megtamadtak-nyaralojaban-magyarorszag-korabbi-szlovak-nagykovetet
Érzelmekről tárgyilagosan (avagy irodalom & pszichiátria)
Svetlana Žuchová, Európai Unió irodalmi díjas írónővel Deák Renáta beszélgetett... (+ regényrészlet)
http://www.litera.hu/hirek/erzelmekrol-targyilagosan-avagy-irodalom-pszichiatria
Komárom - Magyar felirat került a Cirill és Metód-szoborcsoportra
http://ujszo.com/online/regio/2015/06/23/magyar-felirat-kerult-a-cirill-es-metod-szoborcsoportra
Nemes gesztus: „Kétnyelvű” lett Szent Cirill és Metód szobra
A magyarok és szlovákok közti nemzetiségi fesztültség egyik szomorú mementója volt
http://www.kemma.hu/komarom-esztergom/kozelet/nemes-gesztus-ketnyelvu-lett-szent-cirill-es-metod-szobra-617382
Megmagyarították a komáromi Cirill és Metód szobrot
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/06/10/cirill-es-metod-magyarul
Kerekes Vica szlovákiai magyar színésznő
Kerekes Vica szlovákiai magyar színésznő Budapesten - Az idén három, Kerekes Vica főszereplésével készült cseh játékfilmet mutatnak be a cseh és szlovák mozikban. A színésznő két magyar filmben is, az Anyám és más futóbolondok a családból, valamint a Képesség című filmben is főszerepet játszik. - Fotó: Mohai Balázs (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/780228382076140
Megkezdődött a nyári rendezvénysorozat a Szarvasi Vízi Színházban
A Hypnotix Együttes és a Lézerszínház Star Trilógia című multimédiás show-ja a Szarvasi Vízi Színház nyitóelőadásán 2015. június 18-án. - Fotó: Rosta Tibor (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/783568201742158
Repülőgép száll Nyíregyháza felett
Repülőgép száll Nyíregyháza felett 2015. június 18-án. A nyári időszakban megnövekszik a légi forgalom, csúcsidőben napi 3500 gép használja a magyar légteret, míg év elején és végén átlagosan naponta csak 1500. - Fotó: Balázs Attila (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/783561595076152/?type=1
Torzszülöttek viaszmásait bemutató kiállítás nyílt Bajmócon
Valóban élt, torzszülött emberek viaszmásait bemutató, Az „Emberi test katasztrófái” nevet viselő kiállítás nyílt a bajmóci (Bojnice) kastélymúzeumban. Az enyhén bizarr hangulatú kiállításon 25, különböző veleszületett testi rendellenességgel élő ember viaszmása látható Szlovákia egyik leglátogatottabb múzeumában. - Fotó: Komka Péter (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/780226698742975
Somoskő és Fülek
Somoskő vára Szlovákiában, Sátorosbánya (Šiatorská Bukovinka) közelében. A vár a magyar határ közelében, a Somoskő település fölé magasodó vulkáni csúcson található. - Fülek (Fiľakovo) vára Szlovákiában. Az erődítmény egy 65 méter magas vulkáni kúpra épült a XIII. század első felében. - Fotó: Komka Péter (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/785565911542387
Nyári napforduló - A Hold, a Jupiter és a Vénusz együttállása
Naplemente a salgói vár felett a nyári napforduló idején Salgótarján közelében 2015. június 21-én. - A Hold, a Jupiter és a Vénusz együttállása a Mogyorósi-kilátó felett Salgótarján közelében - Fotó: Komka Péter (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/785568621542116
Közép-Európa legnagyobb vára
A szepesi vár Studenec (Hidegpatak) felől fotózva 2015. június 8-án. A négyhektáros kiterjedésű erődítmény Közép-Európa legnagyobb vára. A vár és a kulturális emlékművei (Szepeshely, Szepesváralja, Zsigra) a Világörökség részei. - Fotó: Komka Péter (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/778785925553719
Szlovák Paradicsom, Pienini Nemzeti Park, Magas-Tátra
Szepességi látnivalók a gótikus útvonal mentén
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory/643-szlovak-paradicsom-magas-tatra-pienini
Tizenöt éves a Visegrádi Alap
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/tizenot-eves-a-visegradi-alap
Párkányban járt Andrej Kiska
http://ujszo.com/online/regio/2015/06/08/parkanyban-jart-andrej-kiska
Andrej Kiska eddig nem hallott kisebbségi panaszokat
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/06/15/fb-eddig-nem-hallott-kisebbsegi-panaszokat
Az autonómia kérdésköre lesz a harmadik Martosi Szabadegyetem központi témája
http://hir.ma/kult/szlovakia-az-autonomia-kerdeskore-lesz-a-harmadik-martosi-szabadegyetem-kozponti-temaja/530671
A Szlovákiában élő magyar evangélikusok missziós napja
http://www.evangelikus.hu/cikk/az-%C3%B6sszetartoz%C3%A1s-ereje-%E2%80%93-szlov%C3%A1ki%C3%A1ban-%C3%A9l%C5%91-magyar-evang%C3%A9likusok-misszi%C3%B3s-napja
Szlovákia lehet a közvetítő az oroszok és az ukránok között
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2015/06/07/szlovakia_lehet_a_kozvetit_az_oroszok_es_az_ukranok_kozott/
A szlovák légierő ezrede nyílt napot tartott
http://iho.hu/hir/konyhai-nyilt-nap-szlovak-szallitok-es-dolce-vita-150603
Találkoztak a Magyar és a Szlovák Államkincstár vezetői
http://www.bumm.sk/belfold/2015/06/04/talalkoztak-a-magyar-es-a-szlovak-allamkincstar-vezetoi
Interjú Grendel Lajossal
A szlovák nép egy részének magyargyűlölete irracionális
http://mno.hu/magyar_nemzet_magazin/angolszasz-mitologia-interju-vegel-laszloval-1289401
Romlik a magyar kisebbség helyzete
http://www.nyest.hu/hirek/magyarorszag-szomszedai-rosszabbul-teljesitenek
Együtt ünnepelhetjük Trianont a románokkal
http://index.hu/belfold/2015/06/04/egyutt_unnepelhetjuk_trianont_a_romanokkal/
Fáklyás vonuláson emlékezett Trianonra a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom
2015. június 7. - (mti)
Fáklyás vonulást tartott Budapesten a trianoni békeszerződésre emlékezve a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) vasárnap este; a szervezet tagjai és a hozzájuk csatlakozók útjukon érintették az 1920-ban elszakított területeket megszerző trianoni utódállamok több nagykövetségét. A demonstráció az Ötvenhatosok teréhez közeli Regnum Marianum keresztnél kezdődött; az itt felszólaló szónokok a 95 évvel ezelőtti igazságtalan békediktátum ellen tiltakoztak. Novák Előd (Jobbik) országgyűlési képviselő a magyar történelem legnagyobb tragédiájának nevezte Trianont. Azt mondta, a magyarság legnagyobb gyásznapjáról nem lehet nemzeti összetartozás napjaként megemlékezni. Arról beszélt, abban, hogy a történelmi dátumot törvénybe emelték, a Jobbiknak és a HVIM-nek nagy szerepe volt korábbi rendezvényeikkel. Az ellenzéki politikus azt is mondta, hogy a rendszerváltás óta több lehetőség is lett volna a revízióra, például Románia uniós csatlakozása előtt, ám ez nem történt meg, és ez - szerinte - nemzetárulás a 20. századi pártok részéről. Novák Előd szerint június 4. nemcsak 1920, hanem 1956 miatt is gyásznap a magyarság számára, akkor tették ugyanis lehetővé Magyarországon, hogy a nők az abortuszt is választhassák. A magyar és árpádsávos zászlók alatt vonuló tömeg a „Vesszen Trianon!” rigmust skandálta, a demonstrálók egy több tíz méter hosszú székely zászlót is magukkal vittek. Először a szerb követséghez vonultak, majd a román nagykövetséghez a „Székelyföld nem Románia” rigmust kiabálva érkeztek. Itt Zagyva György Gyula, a HVIM társelnöke a menet elején vonuló teherautóról elmondott beszédében azt mondta, még az ő életében hozzányúlhatnak a trianoni szerződéshez, szerinte ugyanis lassan kialakul egy ehhez vezető geopolitikai helyzet. „A következő évtizedekben tanúi lehetünk, hogy nemcsak Magyarországot lehet feldarabolni, hanem Romániát is” - fogalmazott. A fáklyás tömeg ezt követően tovább haladt, a menet hossza ekkor a Thököly és a Stefánia út sarkától a román nagykövetségig ért. A megmozdulás a szlovák nagykövetség - a többi érintett külképviselethez hasonlóan - körbekordonozott Stefánia úti épülete előtt, görögtűzgyújtással ért véget.
A budapesti szlovák nagykövetség előtt tüntetnek a magyar szélsőségesek vasárnap
http://www.bumm.sk/kulfold/2015/06/05/a-szlovak-nagykovetseg-elott-demonstralnak-vasarnap
Magyarország feldarabolja önmagát
Ez a bejegyzés nem a trianoni békeszerződésről szól, sokkal inkább a magyar állam azt megelőző széthullásáról...
http://pangea.blog.hu/2014/06/04/magyarorszag_feldarabolja_onmagat
Semjén szerint a mi hibáink is kellettek Trianonhoz
http://444.hu/2015/06/04/semjen-szerint-a-mi-hibaink-is-kellettek-trianonhoz/
Kövér: Az áldozatszerepből a nemzeti összetartozás erősítésével léphet ki a magyarság
http://inforadio.hu/hir/belfold/hir-731858
Ungváry: Trianon trauma és neurózis egyszerre
2015. június 4. - (mti)
Ungváry Krisztián történész szerint a trianoni békediktátum egyszerre trauma és neurózis. A történész az Ökopolisz Alapítvány csütörtöki budapesti, a trianoni békediktátum 95. évfordulója alkalmából megtartott rendezvényén azt mondta: Trianon egy neurózis valójában, mert az ennek kapcsán születő „atavisztikus reakcióknak” semmi közük ma már a békeszerződés valós tartalmához. Ilyen a Nyugat- és piacellenség, az antiliberalizmus és az antikapitalizmus, valamint az antiszemitizmus - tetet hozzá. Szerinte ez azzal függ össze, hogy Trianont nem a totális diktatúrák, hanem a demokráciák csináltak. Ungváry Krisztián azt mondta: nem véletlen, hogy Magyarország erre antidemokratikus választ ad. Megjegyezte azt is, hogy Trianonnak a terméke a nemzeti giccs, amelyet például a Nagy-Magyarország térképekben lehet meglátni. Trianon „a viktimológiai magyarázat”: mindig áldozatok voltunk, mindenről mások tehetnek - mondta a történész. Ungváry Krisztián Trianon trauma részéről szólva arról beszélt, hogy a békediktátumnak ma is van reális hatása az életünkre. Rámutatott, hogy a magyar népcsoport sehol nem lett államalkotó tényezőnek minősítve a szomszédos országokban, nem valósult meg a bölcsőtől a sírig tartó kulturális autonómia és a többnyelvűség. Példaként említette, hogy Románia alkotmánya szerint Románia homogén nemzetállam, magyarán „ott egy magyar népcsoportnak igazából nincs keresnivalója politikai értelemben”. Ungváry Krisztián Trianon hátteréről beszélve azt mondta, az egész történet onnan indul, hogy a történelmi Magyarország egy soknemzetiségű ország volt, ahol a magyarság aránya éppen meghaladta az ötven százalékot. Szerinte ennek a soknemzetiségű országnak a bukása bizonyos szempontból kódolva volt, mert nem tudta magát vonzóvá tenni nemzetiségei számára. Kijelentette: Trianon mint politikai esemény emészthetetlen. „Nem lehet vele lenyugodni, nem lehet elfogadni, nem lehet nem elfogadni. Semmit sem lehet vele igazából csinálni” - fogalmazott. A nemzeti összetartozás napja kapcsán Ungváry Krisztián kifejtette azon véleményét is, amely szerint Trianonnak „a nyilvános megemlékezése egy nagyon veszélyes történet, miközben valamilyen módon természetesen beszélni kell róla”. Egy ilyen napról szóló törvény arra tökéletesen alkalmas, hogy „mindegyik nemzet előtt a másik rémképét keltse” - mondta a történész.
Magyarország kantonizálásának terve (1918)
http://terkepek.adatbank.transindex.ro/belso.php?nev=128
Kiket támogat Magyarország szlovákiai magyar kultúra és oktatás címén?
http://www.bumm.sk/belfold/2015/06/02/kiket-tamogat-magyarorszag-szlovakiai-magyar-kultura-es-oktatas-cimen-i-resz
Lazany-Lazán, Horany-Horány, Mošovce-Mosóc
A többes számú szláv településnevek úgy magyarosodnak, hogy az utolsó -y [i], -e hangzójuk lekopik, az így szóvégre került -n pedig tendenciaszerűen -ny-nyé lágyul. Így lesz a szlovák Lazany [lazani] (’irtásföldön lakók’) településnévből a magyarban Lazán, ill. Lazány; a Horany [horani]-ból (’hegylakók’) pedig Horány, illetve a Mošovce alakból (’Mo[j]š házanépe, emberei’) Mosóc.
http://www.nyest.hu/hirek/honnan-jottek-a-buranyiak
Kiskőrös - Lebukott a magyar-szlovák számlagyár
http://www.dehir.hu/gazdasag/lebukott-a-magyar-szlovak-szamlagyar/2015/06/02/
Magyar kulturális hét kezdődött Pozsonyban
http://www.dehir.hu/belfold/magyar-kulturalis-het-kezdodott-pozsonyban/2015/06/08/
Pozsony egyre felkapottabb
A magyar turisták számára is - Gyönyörű a fekvése, az épületei, utcái és terei is új pompában tündökölnek...
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/pozsony_lehet_a_szlovakok_pragaja/2431828/
Gömör szépségei: Az aragonitbarlangtól a szlovák Tádzs Mahalig
http://www.turizmusonline.hu/cikk/gomor_szepsegei__az_aragonitbarlangtol_a_szlovak_tadzs_mahalig
Több szlovák zene a rádióban
http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=113070
Szlovák nyelvű előadás a Nemzeti Színház színpadán
178 év után először
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/172-magyarul3-magyarul3/1297-szlovak-nyelvu-eloadas-a-nemzeti-szinhaz-szinpadan
Szlovák nyelvű előadással vendégszerepelt pénteken a Nemzeti Színházban Magyarország első professzionális, szlovák nyelven játszó színháza, a szarvasi Cervinus Teátrum. A szarvasi társulat szlovák nyelven adta elő a Holle anyó című musicalt - tájékoztatta az MTI-t a színház sajtóreferense. Gombár Hajnalka elmondta: 178 év után először szólalt meg szlovák nyelvű előadás a Nemzeti Színház színpadán. A jubileumi díszelőadás apropója, hogy idén ünnepli tízedik évadát a szarvasi teátrum - tette hozzá. Az előadás fővédnöke a szlovák nagykövet, Rastislav Káčer. A musical főszerepeit közismert magyarországi és szlovákiai színészek alakítják, mások mellett Dósa Zsuzsa, Benkő Géza és a Szlovákiában nagy népszerűségnek örvendő Judita Hansman és Katka Andrejcová. Gombár Hajnalka közölte: nagy sikernek és elismerésnek tartják, hogy a Perinbaba, azaz a Holle anyó musicalt a pozsonyi Nová Scéna a szlovák nyelvű előadás mellett magyar nyelven is műsorára tűzte, amire a pozsonyi színház történelme során még nem volt példa. (mti)
Perinbaba, avagy Holle anyó / MTV Domovina (video): http://nava.hu/id/1785058/
Eljuthat-e valaha a vasfogú bába Holle anyó mesebirodalmába? Miért változnak át békává az aranyak a kincses ládában? Megtudja-e a két mihaszna és mosdatlan béres, mit tesz a hideg víz? Családi mesemusical, mely minden korosztály számára tartogat mondanivalót. A szorgalmas lány és az elkényeztetett mostohatestvér szolgálatának és bérének történetét két csetlő-botló béreslegény teszi mókás kalanddá a gyerekek számára. A fiataloknak a szép Ágica és az árva Jakup szerelmének története ad módot az elábrándozásra. Felnőtt fejjel pedig érdemes elgondolkodni a mindenért a körülményeket hibáztató vasfogú bába, valamint a bölcs türelemmel szorgoskodó Holle anyó életpéldáján. Lendületes zenéjével és tánccal egy modern látványvilágú, izgalmas produkció mutatja meg, milyen lehet az ízig-vérig közép-európai Holle anyó.
Színháztörténelmet írt a szarvasi Cervinus Teátrum
http://www.newjsag.hu/2015/06/03/szinhaztortenetet-irt-a-cervinus-teatrum/
Szlovák nyelvű előadást a Nemzeti színpadán ELŐSZÖR
http://www.nemzetiszinhaz.hu/perinbaba_holle_anyo
Balog Zoltán: Nem adjuk fel a nemzet határok feletti békés újraegyesítését
2015. május 30. - (mti)
A magyar nemzet határok feletti békés újraegyesítésének fontosságát hangsúlyozta az emberi erőforrások minisztere szombaton a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vállajon, egy emlékműavatáson. Balog Zoltán a magyar-román határ mellett fekvő község egykori főjegyzője, Becsky Sándor (1882-1942) tiszteletére állított emlékmű avatásán történelmi példamutatásnak nevezte azt a békés együttélést és összefonódást, ami ezen a tájon is magyarrá tette az itt letelepedett németeket és svábokat. „Minél többen vagyunk, annál erősebbek vagyunk, célunk az, hogy minél több magyar, magyar szívű német és sváb legyen ezen a vidéken, és ők minél erősebbek legyenek” - fogalmazott Balog Zoltán. A miniszter felidézte, a trianoni békediktátumnál a nagyhatalmak az érintett népek megkérdezése nélkül döntöttek arról, hol húzódjon az az új a határ, ami elvágta volna Vállajt Magyarországtól. Vállajon azonban volt egy bátor ember és egy bátor közösség - folytatta -, akik nem fogadták el, hogy „rólunk döntenek nélkülünk”, így ez a magyar-sváb község továbbra is Magyarország része maradhatott. Van példa a bátor és hűséges falvakra: volt, aki a szlovénoktól perelte vissza pár puskalövéssel a faluját, és volt olyan, is ahol népszavazást tartottak erről - emlékeztetett a miniszter. „Mi ragaszkodunk a földhöz, {...} ami több mint humusz. A föld történelem, életmód, kultúra, emberi kapcsolatok, közösségi összetartozás, ha ehhez hűségesek vagyunk, akkor a közös történelemhez vagyunk hűségesek” - mondta. Jelezte, Trianon sebe még nem gyógyult be, és mindig vannak, akik „újra sót szórnak ezekbe a sebekbe”. Gondolunk azokra, akik kívül szorultak Magyarországon, és „bármi történik, nem vagyunk hajlandóak feladni a magyar nemzet határok feletti békés újraegyesítését és az egységes Kárpát-medencei térben történő gondolkodást” - jelentette ki Balog Zoltán. A miniszter szerint ma is vannak olyanok, akik ki akarják oktatni Magyarországot kisebbség- és nemzetiségpolitikából, holott a magyar történelemben voltak példák a békés együttélésre. Mindenki, aki ebben az országban élt - függetlenül attól, hogy bármilyen nyelven beszélt - az a közös hazát építette - szögezte le Balog Zoltán. Megjegyezte, Magyarországon olyan nemzetiségpolitika van, amelynek „nincsen párja Európában”, szavai szerint ugyanis folyamatosan növekszik a magukat valamilyen nemzetiséghez tartozók száma. „Ma Magyarországnak olyan kormánya van, amely harcol értünk azokkal szemben, akik az országban csak a saját hasznukat látják és azt el akarják vinni magukkal” - jelentette ki Balog Zoltán. Az emberi erőforrások minisztere a vállaji ünnepség után Nyírbogátra látogatott, ahol részt vett az Ébresztő! Kopogtat a jövőd! elnevezésű pályázat záró rendezvényén. A projekt keretében 600 millió forint támogatásban részesült a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás. Ebből gyermekesély-programokat, közösségi házakat, Biztos Kezdet Gyerekházakat, tanoda jellegű programokat, családokat és közösségeket erősítő programokat valósítottak meg, elősegítve ezzel a felzárkózást és az esélyteremtést.
Ezeket a településeket érintheti a szlovák-magyar területcsere
http://www.bumm.sk/regio/2015/05/30/ezeket-a-kozsegeket-erintheti-a-szlovak-magyar-teruletcsere
Már a szlovák átlagfizetés is magasabb, mint a magyar
http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/meg_fog_lepodni_mar_a_szlovak_atlagfizetes_is_magasabb_mint_a_magyar.598444.html
Romániában és Szlovákiában is jobb az üzleti hatékonyság
http://sikeresceg.hu/?/a/cikk/id/romaniaban_es_szlovakiaban_is_jobb_az_uzleti_hatekonysag_290515
Szlovákia rejtett kincse
Szlovák Paradicsom és annak idegenforgalmi központja, Igló városa mutatkozott be Budapesten.
http://utazonet.hu/szlovakia-rejtett-kincse-c303.html
Az oligarchák kora - Nem a demokrácia korrupt, hanem mi magunk
Vörös László szlovákiai történésszel, a Forum Historiae történelmi folyóirat főszerkesztőjével beszélgetek irodájában a korrupció jelenségéről, annak történelmi változatairól és előfordulásáról…
http://atlatszo.hu/2015/05/28/az-oligarchak-kora-nem-a-demokracia-korrupt-hanem-mi-magunk/
A jogosítvány buktathatja le a szlovák-magyar kettős állampolgárokat
http://mandiner.hu/cikk/20150519_a_jogositvany_buktathatja_le_a_szlovak_magyar_kettos_allampolgarokat
Az MTA intézete szembemegy Orbánnal
Magyar ország? Magyarország sosem volt multikulturális társadalom?
http://www.bumm.sk/kulfold/2015/05/28/az-mta-intezete-szembemegy-orbannal
Új költségvetés - új előirányzatokkal
Ritter Imre szószólóval, a nemzetiségi szószólókból alakult Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága alelnökével, a 2016. évi költségvetési tervezetben a nemzetiségek számára megjelent új költségvetési forrásokról, támogatásokról...
http://nemzetisegek.hu/repertorium/2015/03/belivek_4.pdf
„Meg akarjuk őrizni Magyarországot, magyar országnak”
Magyarország sohasem volt multikulturális társadalom?
2015. június 8. - (LdU / zentrum)
Ritter Imre, a magyarországi németek parlamenti szószólója válaszra kéri fel Orbán Viktort. Olvassa el Ön is Ritter Imre levelét, amelyet a szószóló várhatóan június 15-én szóban is feltesz Orbán Viktornak, akitől aznapra választ is vár:
Budaörs, 2015. május 29.
Kövér László Úrnak, az Országgyűlés elnökének
Tárgy: Nemzetiségi kérdés
Magyarország sohasem volt multikulturális társadalom?
A kérdés megválaszolására felkért miniszterelnök: Orbán Viktor
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24) OGY határozat (HHSZ) 124. § (2), (4) bekezdései alapján, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (Ogytv.) 29. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek eleget téve az alábbi kérdést intézem:
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Magyarország sohasem volt multikulturális társadalom?
Miniszterelnök Úrnak a 2015. május 19-én Strasbourgban elmondott beszédeiben, valamint azt megelőző és követő sajtótájékoztatókon elhangzott néhány mondat vagy mondatrész, illetve az írott és elektronikus sajtóban ezekkel kapcsolatban megjelent tudósítások aggodalmat keltettek a Magyarországon élő nemzetiségek körében.
Ilyenek voltak: „…mert mi sohasem voltunk multikulturális társadalom,…”
„Mi értéknek tekintjük azt, hogy Magyarország egy homogén ország kultúrájában, gondolkodásmódjában, civilizációs szokásaiban meglehetősen homogén képet mutat. Szerintünk ez egy érték, nem is szeretnénk ezt feláldozni.”
„Meg akarjuk őrizni Magyarországot, magyar országnak.”
Magyarország népességének közel 10 %-át még ma is nemzetiségek alkotják. A Magyar Tudományos Akadémia kiadott nyilatkozata szerint: Magyarország Közép-Európa része, amely régiót semmi sem jellemez jobban, mint a jól szervezett, kulturális identitásukhoz ragaszkodó kisebbségek jelenléte. A kulturális sokszínűség ezen felül érték, amely állami védelemben részesül, nemcsak a Magyarországon jelenleg hatályos nemzetiségi törvény, hanem több, különböző nemzetközi szerződés alapján is. Aki ezt tagadja, az a kisebbségi közösségek elismerését, a kisebbségi közösségekhez tartozó és azok fontosságának tudatában élő embereknek a politikai közösséghez való tartozását vonja kétségbe.
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Az elmúlt XX. század sajnálatos jellemzője volt az eszközökben nem válogató erőszakos magyarosítás. Hadd utaljak csak a magyarországi németek több, mint 200.000 ember erőszakos elűzésére, melynek jövőre lesz a 70. évfordulója.
Az utóbbi években reményt keltő változások voltak a magyarországi nemzetiségeket érintően a magyar politikában, örömmel hallgattuk Miniszterelnök Urat, amikor Angela Merkel kancellár asszonnyal közös sajtótájékoztatót a következő szavakkal nyitotta meg:
„A magyar nép nemcsak tiszteli, de kedveli is a németeket, amiben óriási szerepe van a Magyarországon élő németeknek, akik nagy tiszteletet vívtak ki a maguk számára, és az ő képviselőjük része volt a mai delegációnak.”
Hisszük, hogy a magyar politika az erőszakos magyarosítással egyszer és mindenkorra szakított.
Tisztában vagyok vele, hogy az úgymond szövegkörnyezetükből kiragadott mondatok, félmondatok sokszor téves következtetésre adnak lehetőséget. Ezért arra kérem Miniszterelnök Urat, hogy válaszában fejtse ki az idézett mondatokkal, a multikulturalizmussal, a homogén és magyar társadalommal kapcsolatos világos álláspontját.
Válaszát előre is megköszönve, tisztelettel:
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló
MSZP: A Fidesz-KDNP a nemzetiségi szószólókkal nyújtatott be javaslatot a képviselői juttatások bővítésére
2015. június 8. - (mti)
Az MSZP szerint a Fidesz-KDNP a nemzetiségi szószólókkal nyújtatott be törvénymódosítást, hogy felpuhítsák a képviselői összeférhetetlenségi szabályokat és bővítsék a képviselői juttatásokat. Harangozó Tamás, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón elmondta, a most benyújtott törvényjavaslat - a decemberben már elbukotthoz hasonlóan - lehetővé tenné, hogy az országgyűlési képviselők is tagjai legyenek a térségi fejlesztési tanácsoknak. Az összeférhetetlenség eltörlésével „fideszes országgyűlési képviselők, fideszes végrehajtó emberek” kerülhetnének zsíros pozíciókba - mondta, hozzátéve: a tanácsok osztják szét az uniós fejlesztési pénzeket. Az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának alelnöke közölte: a javaslat szerint a képviselők üzemanyagkártyájukat több mindenre is használhatnák, illetve bármikor lakást bérelhetnek, valamint a frakciók a működésükhöz rendelkezésükre álló keretet ciklusokon átnyúlóan is felhasználhatnák. Harangozó Tamás szerint a javaslat törvény- és házszabályellenes, mert a nemzetiségek bizottsága csak a nemzetiségeket érintő kérdésekben adhatnak be előterjesztéseket az Országgyűlésnek. Mint mondta, tudni szeretnénk, hogy valóban „sunyi és pofátlan koalíciót” készül kötni a Fidesz-KDNP, a Jobbik és az LMP ez ügyben. Szerinte ugyanis semmi értelme nem lett volna úgy benyújtani a törvényjavaslatot, hogy ha nincs mögötte ellenzéki támogatás, mivel kétharmados törvényről van szó. Hangsúlyozta, az MSZP nem vesz részt ebben „a pofátlan koalícióban”. Harangozó Tamás azt is firtatta, mit kap ezért cserébe a Jobbik és az LMP. Felszólította Rogán Antal, a Fidesz, Vona Gábor, a Jobbik és Schiffer András, az LMP frakcióvezetőjét, hogy nyilatkozzon, támogatják-e a törvényjavaslatot. A szocialista politikus közölte: nyilatkozzanak „a feltehetően és láthatóan bábuként mozgatott kisebbségi szószólók”, hogy a benyújtott javaslatot egyeztették-e a saját nemzetiségi önkormányzatukkal, vagy magánakcióról van szó. Harangozó Tamás úgy fogalmazott, ha az emberek nélkülöznek, akkor a parlamenti képviselők nem szavazhatnak meg magunknak könnyebb életet. A nemzetiségi szószólókból álló magyarországi nemzetiségek bizottsága kedden nyújtotta be az országgyűlési törvényt módosító javaslatát, miszerint a független képviselőkkel azonos működési és ellátási juttatásokat kapnának a nemzetiségi szószólók is. A javaslat azt is tartalmazza, hogy a képviselő az üzemanyagkártyával felhasználható keretösszeg erejéig jogosult a belföldi közforgalmú közösségi közlekedési eszköz igénybevételére jogosító helyi és helyközi bérlet, valamint helyközi menetjegy - számlával igazolt - költségeinek megtérítésére. Decemberben az igazságügyi bizottság kezdeményezett ez ügyben törvénymódosítást, akkor az autópálya-matricát is fizethették volna a képviselők az üzemanyagkártyájukkal. Az akkori javaslatot a Fidesz-frakció javaslatára levették a parlament napirendjéről.
Megtartották az első Szlovák napot Miskolcon
http://minap.hu/cikkek/megtartottak-az-elso-szlovak-napot-miskolcon
105 éve hunyt el Mikszáth Kálmán - Szklabonyán méltó módon őrzik emlékét
http://www.felvidek.ma/felvidek/kultura/54005-szklabonyan-melto-modon-orzik-mikszath-kalman-emleket
Praznovszky Mihály: A Mikszáth-élményt a mai ifjú olvasóknak is át kell élniük
http://www.felvidek.ma/nezopont/publicisztika/54004-praznovszky-mihaly-a-mikszath-elmenyt-a-mai-ifju-olvasoknak-is-at-kell-elniuk
Belassultunk - főleg a lengyel és a szlovák dinamikus bővüléshez képest
http://www.elemzeskozpont.hu/belassultunk-foleg-lengyel-es-szlovak-dinamikus-bovuleshez-kepest
Letették az új Hernád-híd alapkövét a szlovák-magyar határnál
http://www.resourceinfo.hu/hu/cikk/infrastruktura/37508.html
Így változhat a magyar-szlovák határ
Szlovákia és Magyarország kölcsönösen 17 hektárnyi területet cserélhet ki egymással
http://www.origo.hu/itthon/20150531-szlovakia-hatarvaltozas-magyarorszag.html
Aláírtunk egy olyan gázvezetéket is, amit nem az oroszok akarnak
http://444.hu/2015/05/27/alairtunk-egy-olyan-gazvezeteket-is-ami-nem-olyan-amit-az-oroszok-akarnak/
Magyarország hibájából nem működik még mindig a magyar-szlovák gázvezeték
http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/magyaroszag_hibajabol_nem_mukodik_meg_mindig_a_magyar-szlovak_gazvezetek.599420.html
Ficoék is felbátorodtak: durván csökkentenék az adót
http://www.agrarszektor.hu/elemiszerpiac/egyeb/ficoek_is_felbatorodtak_durvan_csokkentenek_az_adot_.4946.html
Nagyot bukott a dél-alföldi húsbiznisz
http://www.ma.hu/adougyek.hu/250429/Nagyot_bukott_a_delalfoldi_husbiznisz
A szlovák pedagógusokat köszöntötték Békéscsabán
2015. június 1. - (Vándor Andrea - csabaimerleg.hu)
A Békéscsabán szlovákul oktató-nevelő aktív és nyugdíjas korú pedagógusokat köszöntötték június elsején a Garai utcai Szlovák Tájház Áchim termében. A Szlovák Gimnázium, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium növendékei - Kesjár Daniela, Seres Zsolt, Gábor Mercédesz, Kolysza Hanna, Bobvos Bálint, Csajbók Edina, Kokavecz Laura, Gergő Marcell, Szabadi Kata, és Kovács Eszter - verses, dalos összeállítását láthattuk, hallhattuk Libuše Peštiová és Ocsovszki Ildikó felkészítésében. Ezt követően Lászik Mihály, a szlovák önkormányzat elnöke testülete, valamint a csabai szlovák közösségek nevében köszöntötte a megjelent pedagógusokat. A pedagógus nap olyan alkalom, amikor minden tanár és óvónő visszaemlékezik pályakezdésére, a katedrán töltött évtizedekre, évekre - mondta, majd a tanárok elhivatottságáról, küldetéséről, pályaszeretetéről beszélt és arról, hogy a mai változó követelményeknek is meg kell felelniük, ami nem könnyű feladat, a gyerekek szeretete azonban kárpótolja az ezt a hivatást választókat. A tanár művész, innovátor, reformer, értékközvetítő, a tudás átadója. A jó pedagógus a felfedezés örömét nyújtja a gyermeknek, a jót és a bölcset oktatja, toleranciára, empátiára nevel, ezért a tanárok sosem öregednek meg: lélekben mindig fiatalok maradnak. A több évtizedes hagyományoknak megfelelően egy kis megvendégeléssel és egy-egy szál virággal köszönték meg a szlovák nyelv, a kultúra és a hagyományok tovább örökítőinek egész éves munkájukat.
Csabai szlovák szereplője is van a díjnyertes műsornak
Forgatókönyvíró-szerkesztő-rendező: Antala Zsuzsanna
2015. június 5. - (mti)
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) City Folk című műsora nyerte a Prix Circom nemzetközi televíziós fesztivál magazin és hírmagazin kategória fődíját. Az idei Prix Circom fesztiválra 211 pályamű érkezett 26 országból, amelyek kilenc kategóriában mérettettek meg. Az MTVA három kategóriában pályázott: Antala Zsuzsanna nyertes munkája mellett az On The Spot - Brazília című, Cseke Eszter és S. Takács András által jegyzett film az oknyomozó újságírás, míg Antala Zsuzsanna egy másik munkája, a Vizuálpedagógiai közmunkás című alkotás a dokumentumfilmek között versenyzett - közölte az MTVA pénteken az MTI-vel. A City Folk című 25 perces magazinműsor - amely egy nemzetközi sorozat magyar részeként készült - három szegedi portrét tartalmaz. Bemutatja a palesztín-magyar származású Arsenovicné Abou-Ghazaléh Hiam arabtanárt, aki szerb-magyar származású vajdasági férje mellett igyekszik megőrizni a szülői örökséget, Novák Pált, aki békéscsabai szlovák szülők gyermekeként komolyan kiveszi a részét a magyar lótenyésztésből és hagyományőrzésből, valamint Juhász Máté zsidó származású ügyvédet, aki a törvények ismerete mellett a zenélést is hivatásának tekinti. A magazin alkotói az MTVA Nemzetiségi, Külhoni és Kiemelt Projektek Szerkesztősége szegedi műhelyében dolgoznak, a gyártásvezető Rózsa Csilla, az operatőr Szél Zsolt és Szögi László, a vágó Csepregi János, a forgatókönyvíró-szerkesztő-rendező pedig Antala Zsuzsanna volt. A magazin és hírmagazin kategóriában 20 alkotás nevezett Franciaországból, Spanyolországból, Olaszországból, Szlovákiából, Nagy-Britanniából, Lengyelországból, Dániából, Belgiumból, Szerbiából, Norvégiából, Csehországból, Grúziából és Magyarországról. A BBC hat különböző magazinja hangsúlyos szerepet kapott a kategóriában. A nevezett filmeket 14 tagú nemzetközi zsűri bírálta el. A Prix Circom 2015 ünnepélyes díjkiosztó gálaműsorát májusban az írországi Dundalkban tartották, ahol a műsor rendezője vette át a trófeát.
Szlovák nap Csabacsűdön
https://www.facebook.com/oslovma/posts/772397892859189
Egy ünnepi alkalom, amikor a szlovák család összeül
http://www.newjsag.hu/2015/05/24/egy-unnepi-alkalom-amikor-a-szlovak-csalad-osszeul/
Szarvasiak szlovák nyelvű előadása a Nemzetiben
http://www.stop.hu/kultura/a-szarvasi-szinhaz-szlovak-nyelvu-eloadast-mutat-be-a-nemzeti-szinhazban/1327172/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/772385066193805
Sajtószemle / Figyelő / Tallózó - 2015. április - május
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/171-magyarul2-magyarul2/1294-sajtoszemle--tallozo-2015-apr-majus--figyelo
Szlovákul játékosan
http://www.szlovakuljatekosan.sk/
https://www.facebook.com/SzlovakulJatekosan?ref=ts&fref=ts
Gyermeknap a sátoraljaújhelyi szlovák iskolában
https://www.youtube.com/watch?v=2fRIoifztRI
Hollerné Racskó Erzsébet és Igor Furdík Jásdon
https://veol.hu/jasd/nemzetisegi-oktatas-1708104
Magyarországi szlovák iskolákba látogatott el a Határon Túli Szlovákok Hivatalának elnöke
http://www.slovaci.hu/index.php/hu/ct-menu-item-5/404-magyarorszagi-szlovak-iskolakba-latogatott-el-a-hataron-tuli-szlovakok-hivatalanak-elnoke
Magyarországi Szlovákok Napja 2015
Telekgerendás / Országos Szlovák Önkormányzat - Fuhl Imre felvételei
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.791759274256384.1073741948.147596498672668&type=3
Az Országos Szlovák Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
Letölthető: www.slovaci.hu/X/OSZO-SZMSZ.pdf
Az Országos Szlovák Önkormányzat Hivatalának Ügyrendje
Letölthető: www.slovaci.hu/X/Hivatal-Ugyrend.pdf
Az Országos Szlovák Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata
Letölthető: www.slovaci.hu/X/Kozbesz-Szabalyzat.pdf
Az Országos Szlovák Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve
Letölthető: www.slovaci.hu/X/Kozbesz-Terv2015.pdf
Salgótarjániak szakmai barangolása Szlovákiában
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/171-magyarul2-magyarul2/1302-salgotarjaniak-szakmai-barangolasa-szlovakiaban
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/790212471077731/?type=1
Salgótarjáni gyerekek élménygazdag jutalma
Jól érezték magukat a salgótarjáni gyerekek a Magas-Tátrában, a szlovák vetélkedőn való részvételükért elnyert jutalomúton. ● Szívesen utaztak, nagyon jól érezték magukat, annál is inkább, mert legtöbbjük még nem volt a szomszédos Szlovákiában, vagy csak a határhoz közeli településekig jutott el.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/171-magyarul2-magyarul2/1299-salgotarjani-gyerekek-elmenygazdag-jutalma
Különböző versenyek végén gyakran hallani a bírálóbizottságoktól, hogy mindenki nyertesnek bizonyult. Díjakat azonban csak az élmezőny számára szokás osztani. A „Ki tud többet Szlovákiáról?” című, a megyeszékhelyi általános iskolások hetedik osztályosai számára meghirdetett és rendezett vetélkedőn nem így történt. A szervezők - a Salgótarjáni Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, a Magyarországi Szlovákok Szövetsége és a KLIK helyi tankerülete által működtetett SÁIK, azaz a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium - a verseny minden csapata tagjának /függetlenül az elért helyezéstől/ egy szlovákiai utazással kedveskedtek. A Vysoké Tatry (Magas-Tátra) legszebb helyeit érintő kirándulásra a közelmúltban került sor a Hriňová, Poprad, Starý Smokovec (Ótátrafüred), Tarajka (Tarpataki vízesések) és a Štrbské Pleso (Csorba tó) útvonalon.
Mint Mravcsik Sándor, a SÁIK igazgatója elmondta, öt tagiskolából huszonnégy tanuló vett részt az autóbuszos úton. A székhely intézményt, a Gagarint, a Beszterce és a Kodály iskolát hatan-hatan képviselték, az Aranyból, illetve a Dornyayból három-három tanuló volt velük. Az igazgató tapasztalatai szerint a gyerekek szívesen utaztak, nagyon jól érezték magukat, annál is inkább, mert legtöbbjük még nem volt a szomszédos Szlovákiában, vagy csak a határhoz közeli településekig jutott el. Mravcsik Sándor szavait a Gagarinból három VII. C osztályos (legalábbis a tanév végéig még az volt) megerősítette. Angyal József szerint jól szervezett, gazdag volt a program, neki személy szerint a vízesés tetszett legjobban. Fekete Zsombor - aki nemrégiben nagyszüleivel járt már ezen a vidéken - tetszését főleg a Csorba tó nyerte el, Al-Assaf Abdullah számára pedig a magas hegyek látványa, no meg a sikló - amellyel Tarajkára mentek - marad különösen emlékezetes. Mindegyiküknek nagyon ízlett a Kofola nevű üdítőital és ugyancsak egybehangzóan dicsérték felkészítő tanáruk, Tarjáni Zsanett munkáját és Salgótarjánból velük utazott idegenvezető, Czene Gyula nyugalmazott iskolaigazgató alapos tájékoztatását.
Bár ők hárman a következő tanévben már a végzésre és a középiskolai továbbtanulásra koncentrálnak, még gondolkodnak azon, hogy részesei legyenek-e annak a szlovák nyelvet oktató szakkörnek, amelynek szervezését már elkezdte a Salgótarjáni Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat.
A közmédia nemzetiségi műsorairól tárgyaltak az Országgyűlés magyarországi nemzetiségek bizottságának ülésén
2015. június 2. - (mti)
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója szerint eredményeket hozott az, hogy kiszervezték a nemzetiségi műsorok gyártását. Szabó László Zsolt az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának 2015. június 2-i ülésén a nemzetiségi média műsorgyártási átszervezések utáni helyzetéről szóló tájékoztatójában elmondta, hogy a nemzetiségi műsorok gyártását több más műsorral együtt kiszervezte az MTVA. Értékelése szerint a kiszervezés „meghozta a maga eredményeit”: a műsorkészítés sokkal gördülékenyebb lett, a műsorkészítők helyzete, elhelyezése és munkakörülményei előnyösebbé váltak. A gyártás minősége jelentős mértékben nőtt, köszönhetően annak, hogy a külső műsorgyártó a mai kornak megfelelő technikákat alkalmaz a műsorkészítés során. Schluth András, az MTVA gyártási igazgatóhelyettese elmondta, szerződés garantálja, hogy jó minőségben készüljenek el a nemzetiségi műsorok. Közölte azt is, hogy az archívumi anyagok feldolgozását, digitalizálását megkezdték. Pató Tibor, a Szegeden és Pécsen készülő nemzetiségi műsorok gyártási jogát elnyerő Medimédia Kft. ügyvezetője hangsúlyozta: azon dolgoznak, hogy a műsorok minősége minél jobb legyen.
A bizottságban helyet foglaló több nemzetiségi szószóló kritikájának adott hangot a kiszervezés, a nemzetiségi műsorok időpontja és a közmédián május 10-én megtartott nemzetiségi kultúrák napjával kapcsolatban. Fuzik János, a testület elnöke, szlovák nemzetiségi szószóló azt mondta, úgy tudja, hogy Szegeden a váltás nem okozott problémát, de Pécsről rossz hírek érkeztek hozzájuk. Ritter Imre német nemzetiségi szószóló közölte, a nemzetiségi vezetők egyetértenek abban, hogy a nemzetiségi kultúrák napjának tartalmilag „nem úgy kellett volna kinéznie”. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló szerint az ötlet önmagában jó volt, de nehezményezte, hogy nem vehettek részt annak kidolgozásában. Szabó László Zsolt a felvetésekre válaszolva egyebek mellett elmondta, hogy a nemzetiségi műsorok jelentkezési időpontjai a korábbihoz képest nem változtak. Közölte, a nemzetiségekről szóló tájékoztatásnak be kell tudnia épülnie a hírszolgáltatásba, lépéseket tesznek annak érdekében, hogy az aktuális csatorna kellő értékén kezelje a nemzetiségeket érintő ügyeket.
Több ponton átírnák az Országgyűlésről szóló törvényt a nemzetiségi szószólók
2015. június 2. - (mti)
Az Országgyűlési törvény módosítására tett javaslatot a nemzetiségi szószólókból álló magyarországi nemzetiségek bizottsága 2015. június 2-án a parlamentnek. A bizottsági javaslat tartalmazza azt a korábban benyújtott, majd visszavont passzust, miszerint a független képviselőkkel azonos működési és ellátási juttatásokat szeretnének kapni a nemzetiségi szószólók. Az indítvány eltörölné az összeférhetetlenséget a térségi fejlesztési tanácsokban, így például országgyűlési képviselő vagy szószóló is lehetne annak tagja, tisztségviselője. Megőriznék az üzemanyagkártyával felhasználható összeg mértékét, ugyanakkor lehetővé tennék, hogy azzal ne csak üzemanyagot lehessen vásárolni, hanem helyközi közösségi közlekedési jegyet vagy bérletet, helyi bérletet is. A javaslat kizárná, hogy párt tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő ingatlanra irodahasználati támogatást lehessen felvenni, a képviselőcsoportok pedig a működésükhöz felhasználható különböző keretek maradványait cikluson átívelően is felhasználhatnák. Egyúttal hatályon kívül helyeznék a lakáshasználati támogatás esetében a méretre vonatkozó korlátokat. Ezt azzal indokolják, hogy a pénzügyi korlát mellett szükségtelen a lakóingatlan méretét is korlátozni, s egyes esetekben 35 négyzetméternél kisebb ingatlant is bérelhetnének a törvény hatálya alá tartozók, míg például egy nagycsaládos képviselő vagy szószóló 50 négyzetméter felettit is választhatna.
A jövő évi költségvetés parlamenti vitájában a szlovák szószóló „kegyelmi állapotról” beszélt
2015. május 29. - (mti)
Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló kegyelmi állapotról beszélt, a jövő évi büdzsébe szerinte jelentős részben beépítették a nemzetiségek által megfogalmazott elvárásokat. Ide sorolta azt a pályázati keretet, amelyet már a hazai nemzetiségi ügyeket patronáló kormányzati szerv oszthat szét. A tizenhárom országos nemzetiségi önkormányzat költségvetési támogatása gyakorlatilag 2008 óta nem változott - emlékeztetett -, miközben egyre több feladatot vállaltak fel, kulturális intézményeket alapítottak, iskolák fenntartását vették át. A parlamenti bizottság javaslatára azonban a korábbi négymilliárd forintos nemzetiségi támogatási tétel kétmilliárd forinttal növekedett - hangsúlyozta. A működési és feladatalapú támogatások, valamint a táboroztatások forrásainak növelését is szorgalmazták, de a nemzetiségi önkormányzatok forrásai már tartalmazzák újságjaik kiadásának költségeit is - ismertette. A szószóló ugyanakkor több pályázati keret növelését is szorgalmazta összesen mintegy 820 millió forint értékben a többi közt kulturális, oktatási területeken, de ezen belül 100 millió forintos összeggel új pályázati keretet is nyitna, a nemzetiségi színházak támogatására.
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló: Az MTVA-nál újra leépítések voltak a nemzetiségi média területén - Több mint kétmilliárddal jut több a nemzetiségeknek
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló a jövő évi költségvetés parlamenti vitájában arról beszélt, a 2015. évi költségvetés vitájában már ő és a többi szószóló is feltárták, hogy az elmúlt 25 évben a Magyarországon élő nemzetiségek milyen méltatlan és kiszolgáltatott helyzetben voltak. Az előző parlament 25 év után biztosítatta a nemzetiségek képviseletét - emlékeztetett. A szószólók számára már a 2015-ös költségvetés során várható volt az „úgymond nulláról való elmozdulás”, a mostani javaslat pedig a 2015. évi bázishoz képest újabb, jelentős, 2 milliárd 63,4 millió forint emelést tartalmaz - fogalmazott. A nemzetiségi civil pályázati keretek, anyanyelvi diáktáborok, nemzetiségi pedagógus továbbképzés keretété háromszorosára emelik, ami 640 millió forintot jelent. A nemzetiségi színházak támogatását százmillióval emelik, a kis létszámú nemzetiségi köznevelési intézmények támogatása pedig nyolcvanmillió forinttal nő. A helyi, települési és területi nemzetiségi önkormányzatok általános működési támogatása 784,2 millió forinttal lesz több, miközben a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott nemzetiségi intézmények pályázati beruházásra, felújításra, pályázati önrészre szolgáló, 2015-ben létrehozott kerete a duplájára, 882,4 millióra emelkedik. A rendkívül örömteli változások nem jelentik azt, hogy az évtizedes elmaradások után minden nemzetiségi probléma megoldódott - közölte. Az MTVA-nál például újra leépítések voltak a nemzetiségi média területén, a mai állapotok mélypontot jelentenek - fogalmazott. A szószóló köszönetet mondott a kormánynak és a parlamentnek, egyúttal szinte példa nélkülinek nevezte, hogy a 2015-ös és a 2016-os költségvetés révén a korábbi kevesebb, mint négymilliárd forintos támogatást több mint nyolcmilliárd forintra emelik.
Országos Szlovák Önkormányzat - http://www.slovaci.hu/index.php/hu/
Tetszik - oslovma.hu - facebook.com/oslovma

